
 مقدمه
کند و  هایی است که در تمامی جوامع بشري مفهومی مشترك را در ذهن تداعی می از جمله واژه» قانون«ها،  در میان واژه

هاي افراد  باشد و چه بسا اگر قانون بیانگر اراده عمومی و خواسته هدف از آن برقراري نظم، آرامش و امنیت در جامعه می
هاي متعالی انسانی را نیز به  پیشرفت، رشد و ایجاد بستري مناسب براي رسیدن به ارزشجامعه باشد به مراتب موجبات 

  .دنبال خواهد داشت
هاي مختلف جوامع انسانی از دیرباز تاکنون حاکی از آن است که از  گیري نظامات و بخش بررسی شیوه تکوین و شکل

هایی در  ها و تفاوت ترین سیستم مروز که جوامع با پیچیدهترین جوامعی که بشر در آن زندگی مدنی داشته تا به ا ابتدایی
شوند هیچگاه بدون رعایت قانون وجود نداشته و در صورت وجود، نتوانسته پابرجا بماند و یا رسیدن  اهداف و اشکال اداره می

ی و پایبندي به پس داشتن ضابطه و قانونمندي جهت دستیابی به اهداف جمع. به هدفی را که غایتش بوده میسر گرداند
در فرآیند تدوین ضوابط، قوانین،  .رسد اي امري ضروري به نظر می اصول انسانی در فضاي توأم با آرامش در هر مجموعه

اعمال و اجراي آنها سنخیت داشتن متن و محتواي قانون با فرهنگ جامعه مورد نظر بدیهی است و در رسیدن به اهداف 
گذاران، مجریان و متولیان  اي است هماهنگی اعضا، هدفمندبودن قوانین و قانون مجموعهمشترك جمعی، که فلسفه وجودي هر 

  .باشد دار می اجرا از جمله عواملی است که تضمین امور را عهده
از سوي دیگر یکی از مهمترین شئون انسانی، منزلت اجتماعی انسانهاست که با عوامل مختلفی مرتبط است از جمله این 

به تعبیر همگان پوشش مناسب، شامل . حضور در جامعه به خصوص از جهت ظاهري و نوع پوشش استعوامل چگونگی 
هریک ... بنابراین در محیط کار، تحصیل، پژوهش و تحقیق، کوچه و خیابان و. شود آراستگی، وقار و نظم در ظاهر را شامل می
به عبارت بهتر . نگر فرهنگ خاص آن محیط استهمچنین این پوشش نمایا. طلبد به اقتضاي خود نوع پوشش خاصی را می

گویاتر اینکه آنچه . کننده کیفیت و نوع پوشش افراد آن جامعه است اي تعیین فرهنگ، تمدن و حتی شرایط اقلیمی هر جامعه
، رعایت اي باشد اما در اینجا باید گفت در کنار قانون، اخالق حرفه بیان شد تبیین ضرورت وجود قانون و لزوم رعایت آن می

  .کند ضوابط هر محیط را تضمین می
کننده نوع و کیفیت و چگونگی پوشش است چرا که اهداف  نکته اساسی و قابل عنایت اینکه فرهنگ جمعی منشأ و تعیین 

با . تشکیل جوامع انسانی در مراکز مختلف متفاوت است و گاهی به جهت نوع کار، نوع پوشش نیز باید متناسب و ویژه باشد
مقدمات، اول، ضرورت قانون و رعایت آن در جوامع مختلف در راستاي دستیابی به اهداف مشترك؛ دوم، شأن اجتماعی این 

کند که جهت رعایت ضوابط هر  و ارتباط آن با نوع پوشش و آراستگی ظاهر، بررسی وجود مقدمه سوم ضرورت پیدا می
پذیر نیست و رعایت آن همراه با  د چرا که نفس قانون انعطافکن محیط عالوه بر قانون، اخالق تا چه میزان نقش ایفا می

ف است، ولی با رعایت اخالق ممکن است قانون پذیر بودن و رعایت ضوابط قانونی نه تنها مشقتی نداشته باشد بلکه  تکلّ



ق رابطه مستقیم از این روست که قانونمندي با اخال. حالوت و شیرینی خاص خود را به دلیل نتایج رضایتبخش آن را دارد
  . گرداند اي آن محیط را نیز موجب و مدون می پیدا کرده و محتواي قانون در هر محیطی چگونگی اخالق حرفه

اي تأثیرگذار  در میان مراکز مختلف مهمترین بخشی که از هر جهت در رشد، توسعه و ترویج عوامل پیشرفت هر جامعه
یابی به اهداف  الی هر کشور است و رعایت شرایط و عواملی که جهت دستباشد مراکز آموزشی خصوصاً مراکز آموزش ع می

چرا که از جمله عوامل دخیل در ایجاد آرامش . در اینگونه مراکز نقش دارد کیفیت حضور از جهت ظاهر و نوع پوشش است
که نوع لباس براي  قابل ذکر است. هاست ها وضعیت پوشش افراد مختلف در اینگونه محیط روحی و روانی و نظم مجموعه

زنان نشانگر شخصیت وقار و متانت زنانه آنهاست و براي مردان نشانه خوش سلیقگی، آراستگی و پایبندي به اصول محیط 
النفسه محیطی بسیار مناسب جهت تبلور شخصیت  علمی فی  الخصوص محیط اجتماعی، خصوصاً محیط کار و آموزش و علی

  .اجتماعی انسانهاست
دانشگاه در کشورهاي مختلف جهان اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهها داراي  150ل آمده در بیش از در پژوهش بعم

اي که قابل تأمل است این که در محیط مقدس  نکته. باشند ضوابط نوع خاص و ویژه پوشش متناسب با محیط آموزش می
اي مناسب با محیط  آن کیفیت پوشش حرفه توانیم موارد مشترك را جستجو کنیم و آموزش و تعلیم در هرکجاي جهان می

مندي این محیط نه تنها بر باورمندي بر  علت و ضرورت ضوابط. باشد درس و تدریس و وجود دستورالعمل متناسب با آن می
هاي محیطی و ایمنی و آرامش  باشد، بلکه اکثریت آنها بر اساس نوع ضرورت بینی آنهاست می اصول ارزشی که حاکی از جهان

دارند و چگونگی وضعیت ظاهري را  ی و روانی متناسب با پیشرفت کار پایبندي به ضوابط خاص پوشش را الزام میروح
برخاسته از شأن محیط علم و فرهنگ خاص محیط آموزشی و جلب رضایت عواملی که در محیط مشغول تعلیم و تربیت 

، رعایت نظم، ضابطه، قوانین بومی و خاص هر مجموعه در تر اینکه در هر جامعه انسانی دانند و از همه مهم باشند، می می
گریزي مشخصه انسانهایی  اولویت امور جهت دستیابی به اهداف خاص و کارویژه مجموعه ضروري است و بالعکس قانون

است که هویت و شخصیت آنان به دالیل مختلف ثبات نداشته و عواقب زشت و ناپسند سلب آسایش و امنیت فکري و 
کند و توسط اینگونه اشخاص  ه عدم دستیابی به اهداف را به دنبال دارد را براي خود امتیاز و تفاخري محسوب میجسمی ک

رعایت حقوق جمعی که از جمله آنها عدم سلب آسایش از محیط است به فراموشی سپرده شده است که طرد شدن از محیط 
ضوابط موجود اعم از ضوابط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در  هاي عاقبت امور اینگونه افراد است و دقیقاً یکی از علت

باشد که در عدم رعایت حقوق جمعی و  دانشگاهها به دلیل مشخص بودن چگونگی و کیفیت برخورد با اینگونه افراد می
ضوابط  شود و فقط قانون و شوند براي آنها امري عادي تلقی می عواملی که موجبات دستیابی به اهداف جمعی را موجب می

  .موجود است که راه صحیح را براي آنان نمایانگر است
  توانند از طریق قابل ذکر است که عالقمندان براي دستیابی به ضوابط پوشش در دانشگاهها در صورت تمایل می

)Student hand book ( موجود در سایت دانشگاهها و یا)Student dress code (مطلع و آگاه گردند.  



مندي دانشگاههاي جهان در امر  گیري از تجارب و کیفیت ضابطه ضر که در دو بخش و با هدف آگاهی، بهرهدر نوشتار حا
  :پوشش در دانشگاهها و محیط علمی، آموزشی آماده گردیده است؛ برخی نکات قابل ذکر است

ري و عین مطالب و از تلخیص مطالب خوددا. در حد امکان سعی گردیده که در ترجمه رویه مشترك رعایت گردد - 1
  .موجود انتخاب و ترجمه گردد

  ...هاي انگلیسی براي فهم بهتر بهره گرفته شده مانند واژه استاندارد، معیار و در برخی موارد عمداً از واژه - 2
نکته مهم اینکه در میان دانشگاههاي مختلف ضوابط و نوع پوشش برخی از دانشگاههاي پزشکی نیز آورده شده است  - 3

ر ذهن عزیزان مخاطب اینگونه تداعی گردد که نوع پوشش در دانشگاههاي پزشکی به دلیل صرفاً رعایت بهداشت شاید د
گردد که برخی از ضوابط به دلیل این ویژگی است اما  بله، اما با عنایت به متن ضوابط اینگونه دانشگاهها عیان می. باشد می

ونه دانشگاهها به دلیل رعایت عفت عمومی و وقار و سنگینی و اقتضاي محل ها حتی در اینگ بسیاري از قوانین، ضوابط و واژه
وضعیت ظاهري یکی از عوامل .... نه صرفاً رعایت بهداشت، جمالتی از ضوابط اینگونه دانشگاهها مانند . باشد اي می حرفه

.... عنوان دعوت از افراد هاي محرك جنسی به  پوشیدن لباس... جویدن آدامس ممنوع ... جلب اطمینان بیماران است 
دانشجویان در خارج از دانشگاه الزم است . شود آمز تلقی می هاي نامناسب از اعمال نامناسب و زشت و توهین پوشیدن لباس

نشان از صحت مدعاست که محیط دانشگاه صرفاً محیط درسی ... رعایت پوشش را بکنند چون نماینده دانشگاه هستند و
گري از طریق پوشش نامناسب ندارد نه تنها این اعمال  هش و تحقیق است و اصالً سنخیتی با جلوهتعلیم و آموزش و پژو

باشد و تا حدي که در بعضی از  خالف عرف کلیه جوامع سالم انسانی است بلکه طبق ضوابط دانشگاهها نیز مردود می
  :دانشگاهها ضوابطی بسیار، سخت از جمله

  .تخلف از قوانین برخورد خواهد شد با تمامی دانشجویان در صورت... 
  .حداکثر استانداردهاي به کار گرفته شده اعمال خواهد شد... 
  .به اجرا گذشته شده است... باشد و هاي نامناسب ممنوع می پوشش لباس ...
ط بخش دانشگاهها، ضوابط مختلفی آورده شده است و ما به دلیل مطلب مورد نظر فق» hand book«جهت اطالع در بخش - 4

  .ایم را انتخاب و ترجمه کرده» student dress code«پوشش آن یعنی 
دانشگاه منتخب از کشورهاي مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، تایلند، فرانسه، استرالیا، پاکستان،  40عالوه بر ضوابط بیش از   - 5

هاي  که جهت اطالع عالقمندان ضوابط پوشش در بخشقوانین پوشش کشور ایران نیز در انتها آورده شده است ... ترکیه، آلبانی و
مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی که براي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، : مختلف آموزش عالی ایران شامل

  .باشد االجرا می درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی الزم
نم دکتر مژگان سخایی و آقاي داود آشوري که در ترجمه این اثر همچنین معاونت در انتهاي کالم الزم است از سرکار خا

  .اند تشکر و قدردانی داشته باشیم فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در گردآوري آن ما را یاري نموده



مختلف براي ارتقاء کیفی، هاي  گیري از تجارب دیگران و دقت نظر و تأمل در چگونگی شیوه در پایان امید است که با بهره
هاي آموزشی در راستاي بهبودبخشی اخالق دانشجویی و خصوصاً بهبود وضعیت دانشجویان از جهت کیفیت ظاهري  محیط

حضور با رعایت ایجاد موازنه بین قانون و اخالق در دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوري اسالمی که همانا تربیت نسلی 
ق، موفق و سرافراز براي رساندن ایران اسالمی به قلهپذیر،  شایسته، مسئولیت هاي رفیع افتخار و سربلندي است  نوآور، خالّ

  .قدمی هرچند ناچیز برداشته باشیم
  

  نیره قوي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )آمریکا( ïدانشگاه تگزاس

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  
 

  ي علوم سالمت هیوستون  دانشکده
HHeeaalltthh  SScciieennccee  ooff  HHoouussttoonn  

 
  معیارهاي پوششی و رفتاري

است براي » هرمان«روانی  -هاي زیر در مورد رفتار و پوشش که برگرفته از نظام مراقبت بهداشتی  دستورالعمل
  :ها عبارتند از این دستورالعمل. دانشجویان دانشگاه تگزاس و دانشکدة علوم پزشکی هیوستون، موضوعیت خواهد داشت تمامی
  

  رعایت ادب و احترام
  .آمیز و لبخند هاي فعالیت با استفاده از کلمات محبت احوالپرسی و سالم به دیگران در راهروها، آسانسورها و محل    -
  .کمک به افراد در پیدا کردن مسیر    -

 .رعایت حریم خصوصی افراد و حفظ وقار    -

 .ها در زدن و منتظر پاسخ شدن قبل از ورود به قسمت    -

 .هاي فرهنگی صدر در برابر تفاوت  ي باال و سعه  تحمل    -

ي و حساس بیماران فقط با کسانی که نیاز اساسی به کسب اطالع در این زمینه دارند این . طرح گفتگو در مورد مسائل سرّ
 .صورت پذیرد کار به طور خصوصی بوده و نباید هیچگاه در مجامع و اماکن عمومی

 
  مداري تخصص    
  حرفهي تصویري مثبت از  ارائه   -
  .هاي شناسایی بر روي لباس به نحوي که اسم در همه حال به راحتی قابل رؤیت باشد استفاده از برچسب و کارت   -
 .محدود کردن خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در اماکن مجاز   -

 .درمانی  - هاي شخصی، با همکاران در حین ارائه خدمات بهداشتی اجتناب از گفتگوها و صحبت   - 

                                                             
ï. www.utexas.edu   
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 .پرهیز از هرگونه اظهارنظر نامناسب در مورد بیماران، همکاران یا پزشکان   -

 
  وضعیت ظاهري 
  .موها باید تمیز، مرتب و به رنگ طبیعی باشند -
  .هاي غیرطبیعی درآورد موها را نباید به رنگ -
 .سلیقگی استفاده شود زیورآالت موها باید متعارف و با خوش - 

 .جمع شده و پوشانده شوند موهاي بلند باید در پشت سر - 

 .باید کوتاه و مرتب شوند، سبیل گذاشتن مجاز است ولی نباید مانع از کاربرد ابزارهاي حفاظتی و ایمنی فردي شود  ریش -

  
  بهداشت روزانه

  .باشد هاي ضدعرق می ها، بدن و استفاده از خوشبوکننده ها، موها، لباس بهداشت روزانه شامل مواردي نظیر نظافت دندان -
  .لباس و پوشش باید تمیز و اتوکشیده و در وضعیت مناسبی باشد -
 

  ها ناخن
زده و فاقد  از نوك انگشت بیش از نیم اینچ طول نداشته و به طور کامل سوهان(ها باید متعارف و مناسب باشند  ناخن -
  ).ي تیز باشند لبه
ها باید به طور کامل و  ناخن زرد یا زرشکی باشد و تمامیدر صورت استفاده از الك ناخن، رنگ آن نباید سیاه، سبز،  -
  .استفاده از زیورآالت ناخن و ناخن مصنوعی ممنوع است. رنگ الك زده شود یک

 
  عطریات

استعمال عطر، توسط زنان و مردان مجاز است، به شرط آنکه بوي مالیم داشته و براي مخفی کردن بوي بدن مورد  -
  .استفاده قرار نگیرند

  
  آرایش

  .آرایش باید براي بهبود زیبایی و ظاهر طبیعی فرد به کار رود و نباید موجب کاستی در ظواهر شخص گردد -
  .باشند هاي غلیظ و نامتعارف مجاز نمی آرایش -
  



  زیورآالت مجاز
  ست ازدواج و یک حلقه -
  یک گردنبند و زنجیر ساده -
 یک ساعت مچی -

ها مجاز است و  باشد همچنین سوراخ کردن بدن فقط در گوش در هر گوش ممنوع میاز بیش از دو گوشواره   استفاده -
 .سوراخ کردن اعضاي دیگر در صورت قابل رؤیت بودن مجاز نیست

 دامن
  .تر بوده و نباید بیش از حد تنگ باشد اینچ باالي زانو کوتاه 3طول دامن نباید از  -
ل هستند، به شرط آنکه خیلی تنگ و چسبان نبوده و در حیطه مقررات هاي چاکدار، پیراهن و شلوارك  قابل قبو دامن -

  .پوشش باشند
  

  شلوار
  .شلوار نباید تنگ و چسبان باشند -
  .باشد گیر، مجاز نمی هاي زیر و عرق کشی و ورزشی، جوراب شلواري، لباس  پوشیدن شلوار کتان از هر رنگ، شلوار - 

  
   کفش

  .شندها باید تمیز و نسبتاً نو با کفش -
  .نباید از سه اینچ بلندتر باشند  پاشنه کفش -
 .هاي کتانی نباید پوشیده شوند هاي راحتی و دمپایی  صندل -

 .هاي متعارف قابل قبول است در رنگ هاي تنیس چرمی کفش - 

 
  مقررات دیگر

  .پوشیده شوند هاي دیگر هاي زیر مناسب، باید همراه با لباس نما مجاز نیست و لباس هاي بدن پوشیدن لباس -
توان استفاده کرد که پزشک آن را تجویز نموده یا براي انجام کار  هاي آفتابی را در فضاي مسقف به شرطی می عینک -

  .ضرورت داشته باشند
 .هاي بدن، باید به نحوي پوشانده شوند که قابل رؤیت نباشند خالکوبی تمامی -



نظیر جوراب توري و (دار  هاي زنانه تزیینی و طرح اما پوشیدن جوراب. هاي زنانه و مردانه ضروري است پوشیدن جوراب -
  .مجاز نیست) غیره

 

 )آمریکا( ïویل شمالی ضوابط دانشگاه گرین

NNoorrtthh  GGrreeeennvviillllee  UUnniivveerrssiittyy  
 

  )2007-2008سال تحصیلی ( اداره خدمات دانشجویی
شود و قاطعانه اعمال خواهد  به کار گرفته می» شمالیویل  گرین«موارد ذیل حداکثر استانداردهایی است که در دانشگاه 

  :»همچنین در صورت لزوم، دانشگاه حق اضافه کردن موارد دیگر را دارد«. شد
  .پوشش و آرایش دانشجویان باید تمیز و مرتب باشد -
مدل بند اسپاگتی ) Tank(هاي  مدل تنک  تاپ. باشد سازد، مجاز نمی هیچ نوع پیراهن و بلوزي که شکم و ناف را نمایان می - 

)Spaghetti (هاي ورزشی  تاپ)Halter (اینچ عرض  3حلقه روي شانه تاپ باید حداقل . یا جلیقه بدون پیراهن مجاز نخواهد بود
  . باشد نوع لباسی از جنس حریر یا تور مجاز نمی  هیچ. داشته باشد) پهنا(

  . ها ید استفاده شود به جز در محیط خوابگاه دانشجویان و باشگاهنباهاي مو در هیچ مکانی  کاله، عینک آفتابی و بیگودي -
انگیز،  ي عبارات وسوسه حرمتی و کفرگویی یا در برگیرنده ي هرنوع بی دهنده  آالتی که نشان گونه لباس یا زینت هیچ -

  . باشد یتبلیغات مشروبات الکلی، تنباکو، مواد مخدر یا دیگر عبارات و نمادهاي نامناسب است، مجاز نم
  .امکان پوشیدن شلوارك وجود دارد به شرط آن که آنها به صورتی مناسب و خوش سلیقه استفاده شوند -
رانه و با اندازه دامن. باشد دهد مجاز نمی ها را نشان می لباسی که به صورتی نامناسب اندام - ي مناسب  ها باید زیبا، موقّ

 .بوده و کوتاه نباشند
  . باشد رنگ کردن مو مجاز نمی -
  . باشد لباس و پوشش از نوع پیژامه خارج از خوابگاه مجاز نمی -
  .ها باید تا خط کمر باشند  انواع شلوار، شلوارهاي راحتی و شلوارك -
  .باشد مجاز نمی) Bagg(ها و شلوارهاي بگ  به دالیل امنیتی، لباس -
  .لباس نباید روي زمین کشیده شود -
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  .باشد موارد و اقالم نامربوط آویزان از لباس، از قبیل زنجیر یا دیگر موارد به نظر نامناسب آمده و مجاز نمی -
  .و آرایش کردن مجاز نیست (Gothic)هاي سبک گوتیک  پوشیدن لباس -
د اجازه سوراخ کردن باشن آقایانی که رسماً نماینده دانشگاه می. باشد آالت بدن و صورت به جز گوشواره مجاز نمی زینت -

  . گوششان را ندارند
هاي ورزشی مشخص، به دالیل امنیتی و  هاي دانشگاه به جز مکان خصوصی خود در خوابگاه و محوطه  در تمام بخش -

  .رعایت سالمت، دانشجویان باید کفش بپوشند
  

  : هاي ویژه هاي رسمی مناسبت لباس
هاي فرهنگی، ناهار روز یکشنبه در سالن غذاخوري  رسمی، همچون برنامههاي مخصوص مراسم  ها شامل لباس این لباس -

  .گردد باشند که از سوي خدمات امور دانشجویی مشخص می و دیگر وقایع خاص می
 

  : لباس رسمی آقایان
پیراهن ( دار پولو که به صورت مرتب اندازه و اتو شده، ي مناسب به همراه پیراهن یقه شلوار اتو شده و مرتب، با اندازه

 ).شود دار پولو یا پیراهن رسمی و کراوات ترجیح داده می یقه
 

  :ها لباس رسمی خانم
  ها نباید کوتاه ها و دامن پیراهن. پیراهن مرتب و اندازه یا دامن به همراه بلوز یا کت و شلوار غیر رسمی قابل قبول است

  . هاي ویژه پوشید توان در مناسبت ا نمیها ر  شلوارهاي راه راه کتان، لباس ورزشی و شلوارك. باشند
  

  .شود را رعایت نکنند، اجازه ورود به مراسم داده نمی» پوشش مناسبتهاي ویژه«به دانشجویانی که ضابطه 
  
  

اینجانب مطالب باال را مطالعه نموده و موافقت خود را مبنی بر رعایت قوانین وضع شده باال و دیگر قوانینی که از سوي 
  .دارم الزم شمرده شود، اعالم می» ویل شمالی گرین«دانشگاه 

  
  :نام

  تاریخ           )لطفاً تمیز بنویسید(



  
  :امضاء دانشجو

  
  :والدین

  
  تاریخ  امضاء

  
  :نشانی پستی

  ویل شمالی خدمات دانشجویی دانشگاه گرین
  1892صندوق پستی 

  SC 29688تایگرویل، 
 
 

 )انگلیس( ïدانشگاه آکسفورد
TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd  

 
  مقررات مربوط به پوشش دانشگاهی

  . به معاون رئیس دانشگاه اختیار داده شده است تا تمام مقررات مربوط به لباس دانشگاهی را در آینده اجرا نماید
  .هاي رنگی مصوب دانشگاه را بپوشندالتحصیالن دانشگاه باید لباس بلند، گشاد و روپوشفارغ -
ها، ها و صالحدید با رؤساي دانشکده پوشند که معاون دانشگاه بعد از مشاورهاعضاي دانشگاه نیز لباس بلندي را می -
  . اند هاي دیگر و مؤسسات تصویب کردهانجمن
باشند باید لباس مناسبی با کد  التحصیل دانشگاههاي دیگر هستند و داراي مدرك آکسفورد میافرادي که فارغ  -
 .گاهی بپوشنددانش
  :تمام افراد دانشگاه باید لباس دانشگاهی بپوشند براي مثال -

 .مردان باید از کت و شلوار تیره، پیراهن سفید ساده کراوات و جوراب استفاده کنند
  .زنان نیز باید دامن تیره یا شلوار، بلوز سفید، کراوات سیاه، کفش سیاه و در صورت نیاز یک کت تیره بپوشند
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  )وضعیت ظاهري کلی( عمومیظاهر 
  . هاي نامناسب پرهیز کنندبپوشند و از لباس دانشگاه لباس رسمی شوند تا در مراسم عمومیدانشجویان ترغیب می

مو . ها باید تا زانو باشند اندازة شلوارك. نما نامناسب است لباس باز و بدن. مردان باید ظاهر مناسب و تمیز داشته باشند -
ها نباید بیش از اندازه بلند باشند بلکه باید مرتب ریشخط. هاي افراطی پرهیز شود داشته باشد و از مدل باید رنگ طبیعی
  .کوتاه شده باشند

  .ریش، ریش بزي، گوشواره و دیگر موارد مشابه غیرقابل پذیرش است   -
. بدون آستین، تنگ و باالي زانو باشدلباس زنان نباید پشت باز یا . زنان نیز باید ظاهري آراسته و مناسب داشته باشند -
 .لباس، دامن و شلوارك باید تا زانو باشد  ي اندازه

همچنین خالکوبی مجاز . هاي غیر متعارف باشدهاي افراطی و رنگ مدل مو و آرایش باید تمیز، مرتب و به دور از مدل   -
 .نیست و در صورت وجود باید پوشیده باشد

 .است الزامی  هاي عمومی  ر محیطبراي همه، پوشیدن کفش د    -

 
  :تمام افراد دانشگاه باید لباس دانشگاهی بپوشند براي مثال - 
 .مردان باید از کت و شلوار تیره، پیراهن سفید ساده کراوات و جوراب استفاده کنند - 
  .نیاز یک کت تیره بپوشندزنان نیز باید دامن تیره یا شلوار، بلوز سفید، کراوات سیاه، کفش سیاه و در صورت  - 

  
 
 

 
 

 )استرالیا( ïدانشگاه سیدنی
TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSyyddnneeyy  

 
  اي پزشکان رویکردهایی در مورد ظاهر حرفه

نویسان علوم پزشکی بوده است،  ي تاریخقرن، وضعیت ظاهري پزشکان یکی از موضوعات مورد عالقه 2اگرچه به مدت 
ي وضعیت ظاهري پزشک به عمل آمده دیدگاه و رویکرد پزشکان و بیماران به مقولهولی تحقیقات تجربی اندکی در مورد 

و پزشک کارمند بیمارستان را پیرامون دیدگاه ) پزشک مقیم(بیمار، رزیدنت  404هاي دریافتی از  این پژوهش، پاسخ. است
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هاي مثبت  پاسخ. داده استاي پزشکان زن و مرد مورد تجزیه و تحلیل قرار  آنان در خصوص وضعیت ظاهري و حرفه
در مورد پزشکان، . باشد پاسخگویان، عمدتاً به اقالم پوششی متداولی نظیر پیراهن مردانه، کراوات، کفش و جوراب مرتبط می

  . گونه بودند اقالم شناساننده نظیر روپوش سفید پزشکی و برچسب مشخصات نیز به همین
  

اقالم پوششی متداولی نظیر پیراهن مردانه، کراوات، کفش و جوراب مرتبط هاي مثبت پاسخگویان، عمدتاً به  پاسخ
  …باشد می
هاي اسکراب و کشی،  هاي لی، لباس نظیر لباس هاي منفی عموماً در مورد اقالم پوششی غیر رسمی ها و دیدگاه پاسخ 

  ... هاي ورزشی ابراز شده است ها و کیف کفش
هاي آویزان، مدهاي زودگذر نظیر آرایش صورت و موي بلند بیان شده  همچنین در مورد اقالم زنانه، گوشواره

  ...است
  
 
 

 
 

 )آمریکا( ïمیسوري دانشگاه ایالتی جنوب غربی 
SSoouutthhwweesstt  MMiissssoouurrii  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  

 
 )راهنماي دانشجویان و کارمندان(مقررات پوشش 

  هاي دانشجویان و مسئولیت حقوق
  :  وضع ظاهري

هاي   مقررات پوشش، استفاده از شلوارك. همواره از وضعیت بهداشتی مناسب و ظاهري آراسته برخوردار باشنددانشجویان باید 
داند و استفاده از  دار، تردد با  دمپایی و یا پاي برهنه بودن را مجاز نمی  پاره و چاك) لی(هاي جین هاي رکابی، لباس کوتاه، پیراهن

همچنین روي . این عمل فقط منحصر به نرمه گوش است. داند ضاي بدن باشد را مجاز نمیزیورآالتی که نیازمند سوراخ کردن اع
  .هر گونه خالکوبی باید پوشانده  شود
هاي آرایش مو، صورت و پوشش غیر عادي را  این اختیار را دارد که شیوه» موفقیت دانشجویی«الزم به ذکر است مدیر قسمت 

  .رد و غیر قابل قبول اعالم نماید
هاي تخصصی دانشگاه مقررات پوشش دیگري وضع کرده باشد، دانشجویان موظفند در این باره از  صورتی که یکی از گروهدر 
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  .مسئول خود کسب اجازه کنند
  
 

 )ترکیه( ïکالج رابرت
RRoobbeerrtt  CCoolllleeggee  

 
هاي ملی،  دانشجویان باید در مناسبت. رود تا به ضوابط پوشش احترام بگذارند از تمامی دانشجویان کالج رابرت انتظار می

و در زمان حضور در دانشگاه، بهترین لباس خود را بپوشند؛ این مقررات الزم است در طول روز، اردوهاي علمی پرچم مراسم 
  .دو در طول امتحانات آخر ترم رعایت گرد

هایی که به جهت شرایط  هاي خاصی از سوي دانشکده منظور شده، فعالیت استثنائات ضوابط پوشش تنها براي فعالیت
  .در آن حضور داشته باشند) متحدالشکل(خاص آن، دانشجویان اجازه دارند بدون لباس فرم 

پرتی خود اشخاص و مانع تمرکز بر  دانشجویان باید پوششی تمیز، مرتب و عفیف داشته باشند، پوششی که باعث حواس
  . ها نباید بیش از حد تنگ یا گشاد باشند لباس. روي دروس نشود

  :هاي مجاز دانشجویان عبارتند از پوشش
هایی با قد متوسط به  اي پسران و براي دختران، دامناي تیره بر مدادي یا قهوه اي، نوك شلوارهاي رسمی مشکی، سرمه -
پوشیدن شلوارهاي غیر . گردد اي تیره پوشش مجاز دانشجویی محسوب می اي، نوك مدادي و قهوه مشکی، سرمههاي  رنگ

  .باشد میقابل قبول ن) هاي زیادي دارند شلوارهایی که جیب(رسمی از قبیل شلوارهاي مارك کارگو، شلوارهاي جین و یا بادگیر 
  . باشد رنگ با آستین کوتاه یا بلند مجاز نمی دار تک هاي یقه پیراهن -
  . ها باید بسته باشند هاي پیراهن دگمه -
همچنین در مورد . ها باید بسته و کراوات بسیار مناسب و مرتب بسته شده باشد یقه پیراهن. پسران باید کراوات بزنند -

  .ن باشددخترها لباس باید کامالً اندازه ت
  .هاي پشمی و بلند، تنها باید در هواي سرد پوشیده شوند ژاکت -
  .باشد شرت قابل قبول نمی سویت -
  .برتن کنند (RC)توانند بلوزهاي مارك پولو  در مواردي که هوا بسیار گرم است، دانشجویان می -

  :نکات قابل توجه
  .تر بیاید ي گوش پایین آنها نباید  از میانهي خط ریش  پسران باید کامالً تمیز اصالح کنند، اندازه -
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  .باشد گونه کاله و روسري مجاز نمی هیچ -
  .باشد ي راه راه کتان، جین و ژاکت قابل قبول نمی پیراهن مردانه -
بان و هرگونه تزیین روي لباس، قابل قبول نیست دامن - هاي تزیین شده با دکمه، ر.  
سوراخ کردن اعضاي . باشد ، مجاز نمی)البته براي دختران(یک جفت گوشواره  هیچ گونه جواهرآالت به جز ساعت و  -

  .باشد بدن قابل قبول نمی
موي پسران . باشد ، قابل قبول نمی)streaks(راه  رنگ کردن مو با حنا و یا به صورت راه. موها باید تمیز و مرتب باشند -

  .باید کوتاه باشد
  .باشد مجاز نمی) اي شبکه(دار  هاي ورزشی سوراخ شهاي پاشنه بلند و کف ها، کفش صندل -
  .پوشیدن جوراب الزامی است -
  .برق ناخن مانعی ندارد آرایش کردن، مجاز نیست؛ اما استفاده از الك و  -
  .ها و مسابقات ورزشی بپوشند هاي ورزشی خود را تنها در کالس دانشجویان باید یونیفرم -

  .ها را در زمان حضور در خوابگاه و مراسم پرچم بپوشند وانند این لباست این بدین معنی است که آنها نمی
  

   .شود اگر دانشجویی نتواند پوششی مناسب در دانشکده داشته باشد، به خانه فرستاده می
  

 )آالسکا( ïدانشکده آالسکا
AAllaasskkaa  BBiibbllee  CCoolllleeggee  

 
تواند باعث جلب توجه شود اما معتقدین باید، جذابیت است که میپوشیم، بیانگر شخصیت و سلیقه فردي لباسی که اغلب ما می

ها همواره در حال تغییرند، لباس دانشجویان باید همراه با ها در طول سالزیرا مدل. درونی یک روح مسیحی را مورد توجه قرار دهند
  .فروتنی، پاکی و تمیزي انتخاب شود
ها،  تواند غیررسمی باشد اما همیشه باید تمیز و مرتب بوده و فعالیت یهاي عمومی دانشگاه ملباس در کالس و دیگر محل

  .ها یا محصوالتی را که مغایر با شیوه زندگی انجیلی هستند؛ تبلیغ نکنندنگرش
گاه، . کنند باید ساده و مطابق با سلیقه اکثر حضار لباس بپوشند زمانی که دانشجویان در یک کلیساي محلی حضور پیدا می

لباس براي این . کند التحصیلی برپا میهاي کریسمس و فارغمالی مراسم خاصی از قبیل ضیافت  براي جلب کمک دانشگاه
 .ها باید منطبق با مناسبت مورد نظر باشد مناسبت
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در صورتی که در پوشش دانشجویان و کارمندان دانشکده استانداردهاي نزاکت، پاکی و مرتب بودن رعایت نشده 

  .تري بپوشند شود لباس مناسب آنها خواسته می باشد از
 

 )  استرالیا(ïدانشگاه کوینزلند
TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  QQuueeeennssllaanndd  

  
اي و  که در این دانشگاه در حال تحصیل هستند، پوششی حرفه رود مادامی انتظار می» کوینزلند«از دانشجویان دانشگاه 

.مناسب داشته باشند

 
 

 )آمریکا( ïدانشگاه ایالتی فلوریدا
FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy   

  
  .گردد اجرا می» دانشگاه ایالت فلوریدا«بعدازظهر در محوطه دانشکده  30/15صبح تا  30/7ضوابط پوشش از ساعت 

باشد و هر  هاي آنان می ها و تعهدات دانشجویان و خانواده ترین مسئولیت آرایش و پوشش دانشجویی مناسب از ابتدایی
  .در پوشش، فراتر از خط مشی کلی دستورالعمل پوشش مجاز نخواهد بودگونه تغییري 

هاي تربیت بدنی،  هاي معین و ویژه ورزشی، کالس ممکن است به دالیل امنیتی و حفظ سالمت، پوشش خاصی در برنامه
  .اي نیاز باشد اقتصاد خانگی، آموزش تکنولوژي، علوم پایه و آموزش حرفه

  ضوابط پوشش 
ي  هایی که حلقه ها، و دامن  شلوارها، شلوارك. شوند نباید بیش از حد کوتاه باشند هایی که پوشیده می ا و دامنتمام شلواره -

ها یا یونیفرم ورزشی  دانشکده PEشلوارهاي کشی به استثناي یونیفرم . کمربند دارند باید همراه با کمربند استفاده شوند
  .باشد دانشگاه ایالت فلوریدا قابل قبول نمی

اندازه . هاي زنانه باید از رنگی یکدست و یکسان برخوردار باشند ها، و پیراهن هاي خاکی رنگ، دامن شلوارها و شلوارك
  .هاي زنانه نباید کوتاهتر از سر زانو باشند ها و پیراهن ها، دامن شلوارك

  .رنگ باید یک رنگ، یکدست، یکسان و بدون سوراخ و شکافتگی باشند هاي آبی جین -
  . باشد دار با رنگ یکدست مجاز می شرت آستین تی) polo(پیراهن زنانه  -

                                                             
ï. www.uq.edu.au   
ï. www.fsu.edu   

http://www.uq.edu.au
http://www.fsu.edu


این امر شامل . تر از خط کمربند نباشند، قابل قبولند اینچ بلند 3دار یا بدون زیپ یکرنگی که بیش از   هاي زیپ پیراهن -
 . شود ها نیز می گرمکن

هاي راحتی،  دد با پاي برهنه، پوشیدن دمپایی و کفشتر. باشند هاي شکیل و ساده یا بدون مدل قابل قبول می کفش -
  .باشد دار مجاز نمی ، یا کفشِ چرخدار و گیره)اینچ 2بلندتر از (  هاي پاشنه میخی یا پاشنه بلند کفش
 روزهاي معنوي و روحانی 

هایی که حاوي عبارات و  پیراهنها یا  شرت توانند تی دانشجویان می» هاي مذهبی مناسبت«در روزهاي معین شده به عنوان 
  .آور و زننده نباشند؛ به تن کنند لغات شرم

ها با رعایت  این پیراهن. هایی که آرم دانشگاه ایالت فلوریدا را دارند بفروشند برخی اوقات ممکن است گروهی پیراهن
  .ضوابط پوشش قابل قبول هستند
  باشند موارد ذیل قابل قبول نمی

ها،  انگیز و ناشایست یا مرتبط با دسته آمیز به مقدسات، وسوسه بردارنده عبارات زشت یا توهین هر نوع پوششی که در -
  .احزاب و گرایشاتی که شخص را ترغیب به استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا خشونت کند

  و ژاکت یا بادگیر  کاله دار، کت  هر نوع پیراهن -
  هرگونه پوشش سر  -
 و پوششی با پارگی، لکه، سوراخ و وصله هرگونه لباس -

 باز هاي زنانه و مردانه پشت پیراهن -

 هاي یقه باز بلوز یا پیراهن -

 نما  هرگونه پوشش بدن -

 شلوارهاي افتاده و آویزان -

 هاي کوتاه یا زیرشلواري دامن -

 )کمربند پاره(هاي بدون کمربند  شلوارها و دامن -

 بند، کمربند، یا دیگر اقالم با قطعات سنگین آهنی و زنجیر  بازوبند، مچ -
  )اینچ 2بلندتر از (هاي سرپایی یا پاشنه بلند  و یا کفش  دار، دمپایی هر نوع کفش چرخدار یا گیره -
  )روي چشم یا باالي سر(عینک آفتابی  -

  نتایج تخلفات ضوابط پوشش 
انتخاب » ولی یا پشتیبان«دان دانشگاه  در این شرایط از طرف جامه. باشد انشجو میشامل تذکر شفاهی به د: مرتبه اول

  .شود اي مورد تخلف به دانشجو اخطار داده می شود و طی نامه می



 

 

یک سند کتبی و جوابیه از . گردد تلفنی بین استاد و ولی دانشجو یا پشتیبان وي را مشتمل می) مشاوره(مکالمه : مرتبه دوم
دان دانشگاه یا ولی یا پشتیبان وي براي دانشجو  شود و پوشش مناسبی از سوي جامه ا پشتیبان دانشجو ارائه میسوي ولی ی

  .معین خواهد شد
شود که به یک تعهد کتبی و امضاء ولی یا  اي با حضور مدیر و ولی یا پشتیبان دانشجو برگزار می جلسه: سومین مرتبه
درجه و امتیاز شهروندي دریافت خواهد کرد و یا روش تأدیب دیگري از سوي دانشکده شود، دانشجو نزول  پشتیبان منجر می

  .گردد تعیین می
نامه ثبت خواهد شد و دانشجو نزد مسئول سطوح رتبه فرستاده شده  همه جزئیات ضابطه پوشش روي معرفی:   6- 12هاي  مرتبه

اگر دانشجو نتواند خود را اصالح کند، با ولی یا سرپرست وي . ایدشود که فوراً تخلف پوششی خود را اصالح نم و از وي خواسته می
تا آن زمان دانشجو بیرون از کالس خواهد ماند و براي هر غیبت، نمره صفر . شود تا لباس مناسبی براي او بیاورند تماس گرفته می

  . که بتواند تخلف پوششی را اصالح کند دریافت خواهد کرد تا زمانی
اگر فرد بیش از .  کوتاه، باید همیشه داخل کمر شلوار گذاشته شود بلند و آستین ي آستین هاي مردانه لبه پایینی پیراهن -

ها باید به اندازه کافی  پیراهن. هاي بسته و تو زده باشند ها باید یکرنگ، با دکمه یک پیراهن به تن داشته باشد، تمام پیراهن
ها از شلوار  هاي توزده لباس هاي معمول از قبیل نشستن، باال بردن دستها وغیره قسمت گام فعالیتبلند باشند تا حداقل در هن

  . بیرون نیایند
  .بار اول تخلف ثبت خواهد شد  -
  .بار دوم یک روز شنبه دانشجو بازداشت خواهد شد  -
  .بار سوم دو روز بازداشت خواهد شد -
بعدي یک روز اخراج از دانشکده یا حالت تعلیق و یا روش تأدیب دیگري  از چهارمین مرتبه به بعد و تمام دفعات -

  .که از سوي مسئول تعیین سطح معین نماید
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )آمریکا( ïدانشگاه ایالتی پن
PPeennnn  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  
  ي انسانی دانشکده بهداشت و توسعه

CCoolllleeggee  ooff    HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  
 

  هاي بالینی دانشجویان در دورهمقررات پوشش 
این مقررات مختص به زمانی . پرستاري، مقررات پوششی ذیل را براي دانشجویان اتخاذ و تعیین نموده است  ي دانشکده

  .گیرد هاي بالینی قرار می است که دانشجو در موقعیت
روپوش سفید آزمایشگاهی به تن  هاي بالینی، یک بخش دانشجویان ارشد و پژوهشگران پرستاري الزم است در تمامی -
  .کنند
نماید،  نصب کارت شناسایی بر روي لباس که دانشجو را به عنوان دانشجوي پژوهشگر دانشگاه ایالتی معرفی  -
  .است الزامی
هاي بالینی نظیر بهداشت خانواده، جامعه و یا بهداشت روانی، زمان مراقبت از  هاي مختلف دوره دانشجویان رشته -

  .باید لباس معمولی مناسب بر تن داشته باشندکودکان 
نما  هاي بسیار تنگ و بدن شرت، شلوارك و لباس هاي رکابی یا دوبنده، تی گیر و شلوار راحتی، تاپ هاي لی، عرق لباس -

  .نباید مورد استفاده قرار گیرند
. هاي بالینی وضع شود ستان و بخشموارد ضروري دیگري نیز ممکن است در زمینۀ پوشش و رفتار افراد در بیمار: نکته 

  .گیرد هاي بالینی است، صورت می که مسئول آموزش وضع این مقررات، توسط یکی از اعضاء هیئت علمی
 

همچنین . هاي بالینی را ترك نماید در صورت تخطی از مقررات پوشش ممکن است از دانشجو  درخواست گردد بخش
  .نمرة کارآموزي دوره بالینی دانشجوي خاطی درج گردد تخلف از مقررات پوششی ممکن است در
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 )آمریکا( ïتگزاسکینگزویل دانشگاه 

TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  KKiinnggssvviillllee  
 

  پوشش و وضع ظاهري
هایی در زمینه صیانت و حفظ معیارهاي پوشش و وضعیت  و کارکنان دانشگاه از اختیارات و مسئولیت اعضاي هیئت علمی 

را  هایی که حضور عمومی ها، دفاتر و سایر قسمت هاي درس، آزمایشگاه این قوانین، کالس. باشند ظاهري دانشجو برخوردار می
  . گیرد طلبد در بر می می

  
  ي دانشگاه پوشش در محوطه

رود که به شیوة مناسبی لباس بپوشند و ظاهري آراسته، توأم با سلیقه و متناسب با موقعیت اجتماعی خود  از دانشجویان انتظار می
  . به نمایش بگذارند

افراد تواند به درستی میزان بلوغ شخصیتی مورد انتظار از  نپوشیدن جوراب، نه شیوه مناسبی براي محیط دانشگاهی است و نه می
  .دانشگاهی را نشان دهد
  راهنماي کارکنان

  .گیرد گذارد از نوع پوشش و آرایش وي نشأت می اي که یک کارمند به نمایش می ظاهر حرفه
هاي مختلف، انتظارات  از آنجا که قسمت. بسیار مهم است که به تناسب کاري که به فرد محول شده، لباس بپوشد

به کارکنان . ظر هر قسمت، مسئول تعیین معیارهاي مناسب براي بخش مربوط به خود استمتفاوتی از کارکنان خود دارند، نا
رود همواره این  هاي یونیفرم یک شکل داده شده است و از آنان انتظار می تأسیسات فیزیکی و افسران پلیس دانشگاه، لباس

آنان . ود را تمیز، آراسته و مرتب نگه دارنداین از وظایف کارمندان است که لباس کار خ. ها را بر تن داشته باشند لباس
  .ي استخدام خود یونیفرم را به دانشگاه عودت دهند موظفند که پس از خاتمه

مورد انتظار از  تزاحم هستند،  مغایر با معیار ده درهاي عجیب و غریب و افراطی لباس که با سالمتی  و یا کار دانشک مدل
  . خواهد داد انضباطی قرار دانشجو را در معرض اقدامات تنبیهی و  دانشگاهیان تلقی شده و  قشر دانشجویان و
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 )آمریکا( ïدانشگاه مدیریت ماهاریشی
MMaahhaarriisshhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  

 
  پوشش و وضع ظاهري

استادان و سایر   دانش مورد تحصیل،نسبت به   هاي اداي  احترام پوشش آراسته  و توأم با وقار، یکی از مهمترین شیوه
  .اید مند شده دانشجویانی است که شما نیز همچون آنان از نعمت کسب دانش بهره

  . آن است که دانشجویان به شیوه مدیران و مدیران ارشد، لباس بپوشند» دانشگاه ماهاریشی«هدف در 
ر پوشش از دوشنبه تا شنبه شامل مواقع  ناهار در معیا. هاي مختلف ذکر شده است جا معیار پوشش براي فعالیت در این

  .شود سالن غذاخوري هم می
 ) بعدازظهر 15/13صبح تا  30/10بعدازظهر و شنبه، ساعت  45/14صبح تا  45/9روز دوشنبه تا جمعه، ساعت (

 : مقررات همگانی
هاي اداري و سایر اماکن  تمانها، سالن غذاخوري، ساخ هاي لی آبی و شلوارك  براي حضور در کالس پوشیدن لباس -

  .باشد دانشگاه مجاز و مورد قبول نمی عمومی
هاي زنانه باید حداقل تا  دامن و پیراهن. شود ها پیراهن زنانه یا بلوز به همراه دامن یا شلوار همرنگ توصیه می براي خانم -

موي . باشند هاي رکابی مناسب نمی نیز پیراهنهاي بندي کوتاه و  لباس. زانو یا زیر زانو برسند و به حد کافی بلند باشند
ظاهر . شود فقط سوراخ کردن نرمۀ گوش مجاز شمرده می. دانشجو باید از یک رنگ متعارف و طبیعی برخوردار باشد

 .فرد باید آراسته و هماهنگ با محیط دانشگاهی باشد عمومی

پیراهن رکابی و . شود ر و استفاده از کراوات توصیه میدا دار و آستین و پیراهن یقه) ژاکت(براي مردان پوشیدن جلیقه  -
موها باید تا یقه پیراهن کوتاه شوند و از ظاهر و رنگ متعارف و . هاي مناسبی براي استفاده در دانشگاه نیستند شلوارك، لباس

سوراخ کردن نرمۀ فقط . باشد بلند کردن و گذاشتن سبیل مجاز است ولی ریش گذاشتن مجاز نمی. طبیعی برخوردار باشند
استفاده از کفش و پیراهن مردانه . باید آراسته و توأم با اصالح کامل باشد وضع ظاهري عمومی. شود گوش مجاز شمرده می

 .باشد براي همه مردان ضروري می
  .است رنگ موي متعارف و طبیعی، الزامی -
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  ي هشیاريپوشش گروهی برنامه
دار بر تن  هاي آستین هاي اجراي برنامه، شلوارهاي بلند و پیراهن سالن در تمامی از تمامی دانشجویان خواهشمند است 

  .کنند
الذکر باید در عین راحتی نشانگر  هاي فوق لباس. هاي بدون آستین مجاز نیست هاي لی، شلوارك و پیراهن پوشیدن لباس

  .وقار و متانت نیز باشند
  قوانین پوشش براي سایر اوقات

بکاهند، ولی ظاهر این افراد همچنان باید نشانگر احترامی شایان  توانند از رسمیت پوشش خود کمی هایی می  در چنین مناسبت
  .فردي که دانشگاه عرضه داشته است، باشد براي علم ودانش منحصر به

 
  چند نکته دیگر در مورد ظاهر عمومی

اي پوششی جامعۀ خود لباس بپوشند از آنان ها و رسوم مختلف اگر طبق باالترین سطوح معیاره دانشجویان با فرهنگ
  .استقبال خواهد شد

هاي تخصصی دانشگاه  هریک از گروه. دهد هاي درسی دانشگاه را تشکیل می اي بخشی از سرفصل آداب پوشش حرفه
  .توانند بر حسب ضرورت و تشخیص خود معیارهاي باالتري نیز براي پوشش معین نمایند می

  
استادان و سایر   نسبت به دانش مورد تحصیل،  هاي اداي  احترام پوشش آراسته  و توأم با وقار، یکی از مهمترین شیوه -

  . اید مند شده دانشجویانی است که شما نیز همچون آنان از نعمت کسب دانش بهره
، سفرهاي میدانی و یا سایر شهر، رویدادهاي ورزشی  دانشجویان به عنوان نماینده دانشگاه در اماکن عمومی -

  .باشند هاي اجتماعی، فرهنگی و تفریحی می فعالیت

 

   

 
 
  

 



 
 

     )آمریکا( ïموسسه فناوري جورجیا
GGeeoorrggiiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

 
  مقررات پوشش

آنجا که  از. هاي پوشش آورده شده است جا، نکات و مطالبی براي روشن ساختن برخی از موارد مبهم دستورالعمل در این
التحصیالن مؤسسه فناوري جورجیا موضوعیت دارد،  ها در مورد کلیه کارکنان و فارغ مشی این سیاست و خط

  .کنند، باید از این مقررات تبعیت کنند التحصیالنی هم که به عنوان دانشجویان پژوهشگر در آن خدمت می فارغ تمامی
  

  سیاست و خط مشی
  .ي پوشش و آرایش ظاهري کارکنان مناسب با محیط کار باشد است که شیوه خط مشی مؤسسه فناوري جورجیا آن -
تر خواهد شد؛ تا بدین ترتیب امکان ارائه مقررات پوشش  مقررات پوشش عادي در طی فصل تابستان، اندکی سهل -
  .تر و با قابلیت اجراي بهتر فراهم شود راحت
شده است؛ برخالف روزهاي دیگر هفته که در  تعیین  ر غیر رسمیدر سراسر سال، روزهاي جمعه، به عنوان روز لباس کا -

تر براي خود منظور آن است که در این روزها هر کارمند بتواند پوششی غیررسمی. است الزامی آن پوشیدن لباس رسمی
  .علت محدودیت این انتخاب، جلوگیري از تأثیرگذاري منفی در تصویر مؤسسه است. برگزیند

  .تر باشد و راحت تواند غیررسمی که انتخاب آن با حسن سلیقه همراه باشد، می یلباس تا هنگام -
  .درصد سطح لباس را نپوشاند 1/23شود که رنگ آن بیشتر از  پوشش رنگارنگ فقط زمانی مجاز تلقی می -

  موارد عمومی
  .حفظ ظاهر مناسب و قابل پذیرش از وظایف همیشگی هر کارمند است -
هاي  شرت، دگمه ترین دستورالعمل پوششی براي هر کارمند است و کارمندان نباید از شلوارك، تی عقل سلیم، اساسی -

  .استفاده نمایند برانگیز و غیر رسمی  هاي وسوسه هاي ورزشی و لباس بال، لباس نامتعارف، کاله بیس
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 )آمریکا(ï دانشگاه هاردین سیمونز

HHaarrddiinn  SSiimmmmoonnss  UUnniivveerrssiittyy  
  

 غیر رسمی مقررات پوشش

به این منظور در . هاي تابستان است یکی از مزایاي کار کردن براي دانشگاه هاردین سیمونز، مقررات راحت پوشش براي ماه
از . سلیقگی از سوي کارکنان ضروري است عین حال که آرایش و آراستگی در حد متعارف مجاز شمرده شده، رعایت نهایت خوش

وجود دارد، برخی از مبانی این امر در زیر شرح داده  متنوع و بسیار متفاوتی از لباس کار غیررسمی هاي  آنجا که مفاهیم و برداشت
 :شود می

ي محیط کار، بخشی از سیاست دانشگاه هاردین سیمونز  تناسب پوشش، آرایش مناسب موها و بهداشت فردي شایسته - 
این بدان معناست که آراستگی . صویر یک فرد دانشگاهی باشدشود باید ت پوشش افراد ایجاد می  يتصویري که از نحوه. است

  .ي مناسب در شکل ظاهري افراد، صرفنظر از محل خدمتشان در دانشگاه، امري ضروري است و اعمال سلیقه
پوشش مناسب در محیط  مقررات عمومی 2003) مرداد 24(اوت  15لغایت  ) اردیبهشت 22( 2003می 12از تاریخ 

  :رد ذیل استاداري شامل موا
  . هاي کتانی، قابل قبول هستند ولی شلوار، دامن و لباس. هاي لی مجاز نیست براي زنان پوشیدن لباس -
هاي ورزشی، شلوارك،  زیرپیراهن، لباس) و غیر آن HSUهاي داراي آرم دانشگاه  شرت اعم از تی(شرت  پوشیدن هرگونه تی - 
همچنین استفاده از . باشد شلواري، شلوارهاي بسیار تنگ و یا شلوار زیر مجاز نمیهاي خیلی کوتاه، جوراب  شلواري، دامن  دامن
  .هاي راحتی ممنوع است هاي ورزشی، تنیس و صندل کفش
ها و  عالوه بر این بلوزها، تاپ). بدون کراوات(دار  دار و آستین پیراهن یقه: براي مردان عبارت است از لباس رسمی -

  .است استفاده از جوراب نیز الزامی. شوند باید به حد کافی بلند باشند که تا خط کمر را بپوشانند هایی که پوشیده می پیراهن
  .شود هاي زیر، بادگیر، شلوارهاي کشی و کاپري می در بر گیرنده لباس لباس غیر رسمی -
قررات پوشش تابستانه ربط ممکن است م همچنین به خاطر داشته باشید که رئیس دانشگاه، معاونین وي و مسئوالن ذي -

  .نام تغییر دهند را براي برخی رویدادهاي خاص نظیر مواقع ثبت
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  .در میان بگذارید» دفتر منابع انسانی دانشگاه«توانید با  هرگونه پرسشی در مورد این مقررات را می-
 
  

  
 

 )آمریکا( ïوود دانشگاه النگ
LLoonnggwwoooodd  UUnniivveerrssiittyy  

 
باشد تا عالوه بر ایجاد یک   وضع دستورالعمل براي پوشش مناسب در  محیط کار میوود،  مشی دانشگاه النگ هدف و خط

هاي نژادي،  هاي خاص گروه پذیري براي حفظ اخالقیات و احترام به مذهب افراد و نیز پوشش تصویر مثبت حداکثر انعطاف
  .ه گرددفراهم شود و در حد امکان و مقتضی به انجام ایمن و صحیح کارها توج جنسی و قومی

ها  هاي گسترده براي کارکنان غیر آموزشی است ولی اغلب بخش مشی، تالشی براي برقراري و وضع مؤلفه اگرچه این خط
با توجه به این نکات، مقررات . فرد از نظر انتظارات مراجعان و ایمنی دارند براي خود حداقل چند ویژگی و نیاز منحصر به

عمال ها مختار خواهند بود معیارهاي بیشتري را بر مبناي عقل  هریک از بخش. خواهد شد پوششی کارکنان در سطح بخش، ا
تري از معیارهایی که ذکر خواهد شد،  براي نیازهاي شغلی معقول خود وضع نمایند ولی هیچ یک مجاز نیستند معیارهاي پایین

  .تعیین نمایند
  
  ها و معیارهاي پوشش در طول سال تحصیلی مشی خط) الف

  .شود ها برگزار می معیارها براي سال تحصیلی است یعنی براي زمانی که کالساین 
  : دانشکده -

مشی براي کارکنان آموزشی دانشکده الزم االجرا  این خط. شود هاي دانشکده توسط رئیس دانشکده وضع می دستورالعمل
  .باشد نمی

  
  : اي، کارکنان آکادمیک و پشتیبانی اداري کارکنان حرفه    

گروه از کارمندان در برگیرندة اکثریت کارکنان دفتري از قبیل کارکنان غیر آموزشی و کارمندان متصدي مشاغلی که  این
باشد؛ کارمندان پشتیبانی اداري، دبیران و کارمندان پشتیبان  هاي فنی پیشرفته براي تصدي آنها ضروري است، می آموزش

  .برنامه نیز جز این گروه هستند
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البته براي برخی (شد  با مشی تعریف لباس کار شامل شلوار یا دامن همراه با پیراهن یا بلوز می اف این خطبراي تحقق اهد
به .) باشد ها بنا به تشخیص مدیران ارشد ممکن است استفاده از کراوات و یک کت اسپورت یا کت و شلوار الزامی سمت

تماس وي با افراد بیرون از دانشگاه بیشتر باشد معیارهاي  عنوان یک قاعدة کلی هرچه سمت فرد باالتر باشد و یا هرچه
  .پوششی باالتري مورد نیاز خواهد بود

   :هاي تجهیزات غیرتخصصی کارکنان بخش -
این گروه از کارکنان در برگیرندة بخش بازرگانی، تجهیزات گرمایشی، سرایداران، نگهبانان و کارکنان تسهیالت تابستانه 

در صورت عدم . ها مورد نیاز باشند هاي ایمنی ممکن است توسط این بخش و کفش) یونیفرم(کل لباس یک ش. باشند می
گیر،  هاي لی، عرق به عنوان یک قاعده کلی پوشیدن لباس. ضرورت رعایت مقررات پوشش، افراد بایستی تمیز و آراسته باشند

  .باشند اي و پوشیدن صندل قابل قبول نمی شلوارهاي آویزان و خمره
   :دانشجویان کارآموز -

هاي اقتصادي ایالتی یا  کنند و در مقابل از یارانه ها کار می این دانشجویان غالباً براي حمایت از کارکنان عادي قسمت
این نکته  باید مدنظر قرار گیرد که . است ولی نباید ناهنجار باشد لباس این دانشجویان، غیررسمی. کنند فدرال، استفاده می

  .  کنند ز امکانات محدودي برخوردارند و اغلب در بین ساعات کالسی خود، کار میدانشجویان ا
. بنابراین اگر لباس یا تجهیزات غیر ایمنی خاصی، مورد نیاز باشد این وسایل و تجهیزات از طریق اداره تأمین خواهد شد

هاي پاره  سبت به دیگران روي آن نقش بسته، لباسآمیز ن ها یا آثار احتماالً توهینهایی که واژه شرت دانشجویان از پوشیدن تی
  .سازد باید اجتناب ورزند هایی از بدن را نمایان می نمایی که قسمت هاي بدن و ژنده، ظاهر ژولیده و ناهنجار و لباس

  
  معیار پوشش تابستان) ب

جمعه به غیر از جمعه آخر ماه  هاي تعطیلی موقت یا روزهاي هاي پاییزه و دوره منظور، دوره تعطیالت پیش از آغاز کالس
  .باشد می

  :کارکنان تخصصی، کارکنان دانشگاهی و کارکنان پشتیبانی، اداري - 
و راحتی در میزان غیر  و لباس غیررسمی فرق اساسی بین لباس کار رسمی. خواهد بود» لباس کار رسمی«لباس این افراد  

کراوات جایگزینی پیراهن یقه اسکی با پیراهن، جایگزینی پلوور یا  مثالً براي مردان در صورت نبودن . بودن آنهاست رسمی
نوع لباس . است هاي غیررسمی شلوار و کفش راحتی، از موارد لباس  ژاکت کشباف به جاي کت اسپورت و براي زنان، دامن،

ها و پیامد این  تماس ها به سبب ماهیت کار غیررسمی، لباس اعضاي هیئت مدیره یا لباس کارکنان دولتی در برخی از بخش
 .مردم ممکن است تفاوت نماید  ها با عامۀ تماس

ریزي شده یا سایر تعهدات کاري که مستلزم تماس و مالقات با افراد عادي و  هاي برنامه در زمان مالقات :استثنائات



انتخاب . دولتی را بر تن کنندمردم است؛ نمایندگان خارج سازمانی دانشگاه باید لباس هیئت مدیره یا لباس مقامات   ي عامه
  .کار براي آن روز است این به معنی پوشیدن لباس رسمی. شایسته و مناسب در گزینش لباس، مورد انتظار است

 
  
  :ي آخرماه یا روزهاي لباس غیررسمی روز جمعه) ج

این مناسبت منحصراً در . این معیار  براي ارتقاي روحیه دانشگاهی در میان کارکنان به تدریج عمومیت پیدا کرده است 
  .کند مورد کارکنان تخصصی و دانشگاهی و پشتیبانی اداري مصداق پیدا می

  :روز تعیین شده -  

پوشش در . در نظر گرفته شود روز لباس غیررسمیتواند  آخرین روز جمعۀ کاري در هر ماه از ماه ژانویه تا دسامبر می
به غیر از (و شلوارك در اندازه معقول ) جین(هاي لی  راحت بوده و ممکن است لباس هاي غیررسمی این روزها، لباس

  .هاي تنیس را در برگیرد و کفش) هاي پاکوتاه  شلوارك
ي مردم یا نمایندگان  هدات شغلی، مستلزم تماس با عامهاي براي سایر تع ریزي شده هر زمان که مالقات برنامه :استثنائات

رود تصمیم و  تجاري بیرون دانشگاه، اعضاي هیئت مدیره یا کارکنان دولت، خارج از دانشگاه باشد؛ از کارکنان انتظار می
  .ستبراي آن روز خاص ا این امر، به معنی پوشیدن لباس کار رسمی. قضاوت درستی در انتخاب پوشش داشته باشند

هایی که در آنجا تجهیزات ایمنی، یونیفرم یا مالحظات پوششی دیگري براي حفظ سالمت شغلی و سایر  همچنین در بخش
  . شود؛ کارکنان باید از آن معیارهاي ایمنی که توسط رئیس بخش اعالم شده، تبعیت نمایند اعالم می دالیل شغلی، الزامی

  : ـ سایر روزهاي تعیین شده براي لباس غیررسمی  
اعالم نماید تا بدین ترتیب به  رئیس دانشگاه ممکن است برخی اوقات روزهاي خاصی را به عنوان روز لباس غیررسمی 

  .ي کارکنان و عالقۀ آنان کمک نماید تقویت روحیه
  مسائل خاص ) د

  : هاي نژادي و قومی پوشش خاص مذاهب، جنسیت یا گروه -
مشی به منظور محدود کردن حقوق صریح در قانون رفع تبعیض نژادي یا ممانعت از تنوع  هیچ یک از مندرجات این خط

ر در دانشگاه نیست هاي مذهبی و  پوشش  ي پذیري قابل توجهی در آزادي و  انتخاب پوشش در زمینه انعطاف. و تکثّ
دادستان کل «اي در این مورد بروز کند؛ توسط طرفین دعوا به  در صورتی که اختالف عقیده. نشان داده شده است ومیق

 .مراجعه خواهد شد و رأي وي مورد قبول آنان خواهد بود» المنافع ویرجینیا مشترك
  :ـ مدل مو، ریش و زیورآالت



 

 

سالئق شخصی افراد در زمینۀ گذاشتن ریش، مدل مو و هیچ یک از مندرجات دستورالعمل براي تعیین و محدودیت 
هاي متحرك،  آالت داراي بخش بلکه حفظ ایمنی در حین انجام کار با ماشین. استفاده از زیورآالت در نظر گرفته نشده است

یرایی، است، نظیر پخت و پز و سرو کردن غذا و پذ هایی که داراي مالحظات خاصی در زمینه بهداشت عمومی یا تصدي شغل
  .اي افراد متغیر باشد تواند همراه با تغییرات سلیقه نمی

  
عمال خواهد شد ها مختار خواهند  هریک از بخش. با توجه به این نکات، مقررات پوشش کارکنان در سطح بخش، ا

نیستند معیارهاي بود معیارهاي بیشتري را بر مبناي عقل براي نیازهاي شغلی خود وضع نمایند ولی هیچ یک مجاز 
 .تري از معیارهایی که ذکر خواهد شد، تعیین نمایند پایین



 )آمریکا( ïدانشکده آلن 

AAlllleenn  CCoolllleeggee  
  اي ضوابط پوشش حرفه

  
تمام دانشجویان . گذاري شده پایبند باشند پوشش که توسط کالج آلن پایه  رود به ضوابط عمومی از دانشجویان انتظار می

  .باشد را بپوشند هاي مربوط به آن می و نمایندگی» دانشکده آلن«اي و متناسب با ضوابط  مناسب، حرفهباید لباسی که 
اگر زمانی ضوابط و قوانین موسسات وابسته با ضوابط و قوانین دانشکده در تضاد باشند، دانشجویان موظفند با قوانین دانشکده 

  .آلن هماهنگ باشند
  

  الشکل لباس متحد
هایی به رنگ بنفش  این لباسها، شامل شلوارهاي سفید و تاپ. دانشجویی براي خانمها و آقایان یکسان استضوابط لباس  -
  .پوشیدن شلوارك با پیراهن سفید آستین بلند مجاز است. باشند می

  .ـ عالمت دانشکده آلن باید باالي آستین دست چپ گلدوزي شود
آستین چپ کت سفید بطوري که در تمام لحظات قابل رویت باشد،  ـ برنامه دانشکده باید روي یک تکه پارچه بر روي

  .دوخته شود
ي کلینیک و کالس پوشیده  ـ کت سفید رنگ آزمایشگاه با نشان دانشکده جهت گرم شدن روي یونیفرم و تنها در محوطه

  .عنوان کت عادي در خیابان پوشید توان به این کت را نمی. شود می
  .که با اجازه مخصوص از رئیس بیمارستان باشد ن از بیمارستان پوشید مگر اینـ کت معمولی را باید بیرو

  .ـ لباس متحدالشکل باید در تمام مدت از ظاهر خوبی برخوردار باشد
  ).بدون وجود کشیدگی و چین و چروك(اي باشد که موقع حرکت، فرد راحت باشد  گونه ـ اندازه پوشش باید به

، شلوار  هاي جین هیچ یک از انواع لباس. اسب با اندازة شلوار و فیزیک هر شخص باشدـ بلندي و سبک لباس باید متن
  . شوند مجاز شمرده نمی  شرت دار و تی ك هاي چا ، شلوارك، دامن شرت سفید، سوئیت

قابل رویت عنوان جزئی از یونیفرم دانشجو  هاي رنگی و زیورآالت روي یونیفرم سفید نباید به  ها و زینت  همچنین آرایه -
  .باشد
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راحتی، کنترل صدا و   امنیت،. باشند هاي کرباسی مناسب نمی کفش.زده وتمیز باشد سفید، واکس% 90باید   و کتانی  ـ کفش
  .باشد ظاهر، موارد اصلی و قابل مالحظه در نوع انتخاب کفش می

باید بر روي لباس دانشجو بطور ..  .ي بیمارستان، کلینیک و کارت دانشجویی در تمام اوقات هنگام تردد در محوطه -
  .محض گم شدن و تغییر نام باید تعویض گردد مشخص قابل رویت باشد و به

  
  زیورآالت

  :زیورآالت قابل قبول شامل موارد ذیل است
  .شمار ساعت با عقربه ثانیه -
در هر . باشد نصب شده، مجاز نمیهاي ایجاد شده در ابرو و زبان، یا مناطق قابل مشاهده دیگر  هایی که در سوراخ  حلقه -

  .هاي آویز وجود ندارد جهت حفظ ایمنی اجازه استفاده گوشواره. باشد گوش حداکثر دو گوشواره مجاز می
مشیء دانشکده استفاده از انگشتر را  هایی که سیاست و خط در محیط. باشد بیش از دو حلقه در هر دست مجاز نمی -

هایی که به غذا، ذخایر استریل،  از آنجا که انگشترها پناهگاه مناسبی براي باکتري. داشته شودداند انگشترها باید بر ممنوع می
 .شود ها تأکید می باشد؛ شستن مکرر دست کنند، می هاي بیماران و غیره سرایت می زخم

 .یک گردنبند زنجیري که در دسترس و بیرون از لباس نباشد، مجاز است -

 .توان استفاده کرد بی هشدار دهنده را میدستبندها و گردنبندهاي ط -

 .هاي  قابل رویت مجاز نیست خالکوبی -

 مدل مو 
باید جمع شود و به طور مطمئن و ایمن کنترل شود تا با مراقبت و   اگر اندازه موها زیر شانه است،. مدل مو باید ساده باشد -

  .سنجاق سرها باید از نظر طرح، ساده و همرنگ مو باشند. نکندنگهداري بیمار در تضاد و تزاحم نباشد؛ یا ایجاد مخاطره 
هایی که نیاز به  ها، باید تمیز، مرتب و آراسته باشند و در حال انجام امور ویژه و مکان ریش  ها و خط ریش و سبیل -

  .رعایت ایمنی بیشتري وجود دارد پوشیده شوند
  آرایش 
. باشد ز عطرهاي قوي و آرایش تند هنگام مراقبت و درمان بیماران مجاز نمیاستفاده ا. آرایش باید در حد اعتدال باشد -

  .زیرا بیماران نسبت به بوها بسیار حساس هستند
هاي الك  دانشجویان باید از الك زدن خودداري کنند، زیرا تراشه. ناخن انگشتان باید کوتاه و تمیز نگه داشته شوند -

شویی یا پخت غذا  پارچه زبر و رخت  که در حال کار با وسایل استریل، ه ویژه هنگامیب(باشند  ها می ناخن مأمن رشد باکتري
  .هاي مصنوعی در هیچ مکانی مجاز نیست استفاده از ناخن.) هستند



 

 

  
  جویدن آدامس

 که لباس فرم بر تن دارند یا در تماس با بیماران و عموم مردم هستند، ممنوع جویدن آدامس براي دانشجویان هنگامی -
  .باشد می

  
گذاري شده پایبند باشند تمام دانشجویان  پوشش که توسط کالج آلن پایه رود به ضوابط عمومی از دانشجویان انتظار می

  .باشد را بپوشند هاي مربوط به آن می و نمایندگی» دانشکده آلن«اي و متناسب با ضوابط  باید لباسی که مناسب، حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
  

 
 
 



 )انگلستان( ïدانشگاه بریستول
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  هاي بالینی مقررات پوشش براي دانشجویان پزشکی در بخش

  :مقررات پوشش سه اصل بنیادي دارد
وضع . گیرند بیماران باید احساس اطمینان و اعتماد پیدا کنند که توسط گروهی از متخصصان تحت معالجه قرار می -

  . ظاهري یکی از عوامل جلب اطمینان بیماران است
نی هاي س ها، مجامع مذهبی و گروه قومیت. شود بیماران باید احساس کنند که به اعتقادات آنان احترام گذاشته می تمامی -

اي رفتار شود که در شرایط درمانگاهی و بالینی تا حد امکان،  با بیماران باید به گونه. گذارد در نوع پوشش بیماران اثر می
  .تواند توهین و اضطراب غیرضروري به همراه آورد پوشش نامناسب می. احساس راحتی کنند

 .بوده تا حفاظت دانشجویان و بیماران تضمین شود هاي بهداشتی و ایمنی پوشش مورد استفاده باید منطبق با ضرورت -
زنان هم . ي کلی، مردان باید در محیط بالینی از  پیراهن، کراوات و شلوار استفاده قرار کنند به عنوان یک قاعده -
نی یا مراقبت هایی مانند بخش روا لباس بخش. هاي مناسب و راحت با شلوار یا دامن بر تن کنند توانند پیراهن، بلوز یا تاپ می

  :تر باشد، ولی از مقررات ذیل حتماً باید تبعیت شود تر و غیررسمی تواند راحت از بهداشت کودکان می
  .عریان نمودن بخش باالي سینه ممنوع است. لباس باید حداقل بدن را از شانه تا زانو بپوشاند -
اند توسط برخی افراد به عنوان دعوت براي تو هاي محرك جنسی می دانشجویان باید آگاه باشند که پوشیدن لباس -

که در آن ممکن ) A&E( هایی نظیر این مسئله به ویژه در بخش  .آمیز تلقی شود سخنان و اعمال نامناسب و زشت و توهین
بنابراین لباس دانشجو باید . تر است است بیماران با مالقات کنندگان، مشروبات یا داروهایی را مصرف کرده باشند، حساس

  .مناسب و متعارف باشد
 .ها باید تمیز و اتوکشیده باشند لباس -

. هایی که پوشیدن آن راحت است، استفاده کنید طبق عالقۀ شخصی خود از کفش. ها نیز باید تمیز و مرتب باشند کفش -
 .دهد پوشیدن کفش جلو بسته خطر صدمه به انگشتان پا را کاهش می. باشد البته کفش ورزشی مجاز نمی

هاي آویزان و نیز سوراخ کردن اعضاي صورت  گوشواره. زیورآالت باید در کمترین میزان ممکن مورد استفاده قرار گیرد -
 .نامناسب و ممنوع است

 .ها نباید جلوي حرکات آزادانۀ فرد را بگیرند لباس -

 .ها و تصاویر برجسته باشند ها نباید حاوي عالئم، نشان لباس -
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 .اندویی، لی و شلوارك نامناسب استپوشیدن شلوارهاي کم -

 .موها باید تمیز بوده و در صورت بلند بودن، باید آنها را در پشت سر ببندند -

 .ها پوشیده شود ها و قسمت یک روپوش سفید باید توسط دانشجوطبق مقررات بخش -

 .همواره باید در معرض دید قرار گیرد  کارت شناسایی -

 
مقررات، مربوط به محیط کار بالینی است اما به هرحال اگر شما براي کار دیگري نظیر تدریس یا توجه کنید که هرچند 

شوید، باید اطمینان حاصل کنید که لباس شما  ها می هر فعالیت آموزشی همچون امتحانات با حضور بیماران وارد این بخش
  .کنندگان تلقی نشود توهینی به کارکنان، بیماران یا مالقات



  )انگلستان(ïشگاه کنتدان 

KKeenntt  UUnniivveerrssiittyy  
 

  پوشش
شود و نباید با آن توسط دانشگاه استقبال می) هاي مذهبی، حجاب، روسري براي مثال یقه(پوشیدن لباس مذهبی و فرهنگی 

مثال، پوشیدن البته استثناهایی وجود دارد مانند زمانی که سالمت، ایمنی و آسایش آن پوشش مناسب نباشد؛ براي . برخورد شود
در چنین وضعیتی یک ارزیابی باید انجام شود و کارمندان، دانشجویان، . لباسی که دیگران رادر معرض خطر قرار دهد مجاز نیست

اگر چنین راهی ممکن نیست، مدیر بهداشت و ایمنی باید . مدیر مربوطه، استاد یا دیگر اعضاء مسئول باید تعهدي قابل قبول بدهند
  .راهنمایی نماید هر دو طرف را

دهد جلوگیري کنند چرا که هایی که موضوعی را به هر زبانی نمایش می شرت یا دیگر لباستمام افراد دانشگاه باید از پوشیدن تی
اگر این . شود و نژادي، موجب نقض قانون برابري و ایجاد سیاست تنوع گرایی می شعارهاي قومی. ممکن است قانون ملی را نقض کند

  . داد وجود داشته باشد، دانشگاه اقدام انضباطی انجام خواهدموضوع 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )آمریکا( ïدانشگاه کلمبس
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   پوشش
اي و به دور از هرگونه عالمت و نشانی بلند با رنگ ثابت سفید، طوسی، آبی روشن یا سرمه دار و آستین پیراهن یقه -

  .)باشدپیراهن باید داخل شلوار (
  .بلوز با رنگ سفید یا آبی ثابت و بدون هرگونه نشانه و عالمت -
 )ساده(شلوار با رنگ خاکی یا آبی تیره  -
 26(آوریل  15و بعد از ) مهر 23(اکتبر  15هاي تا زانو با رنگ خاکی یا آبی تیره که امکان پوشیدن آن قبل از  شلوارك -

  .باشد می) فروردین
  .رنگ خاکی یا آبی تیرهدامن تا زانو و به  -
  .با شلوار و شلوارك باید حتماً از کمربند استفاده شود -
  .پوشیدن کاله داخل ساختمان ممنوع است 
  . جوراب در تمام اوقات باید پوشیده شود -
  . کفش تنیس و چکمه مجاز است -
  .توانند ساعت به دست کنندپسرها می -
دار و دیگر  هاي پاشنه کفش. دستبند و یا کلیپس دم اسبی که ساده هستند داشته باشندتوانند ساعت، گوشواره، دخترها می -

  .باشد الك ناخن و آرایش مجاز نمی. آالت قابل پذیرش نیستند زیور
  .اي در همه اوقات باید رعایت شود مشی پوشش و لباس حرفه خط -
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  ايمشی پوشش و لباس حرفهخط

و در تمام اوقات » دانشکده آلورنیا«ي  هاي پزشکی، در سفرهاي میدانی و یا در محوطهرود دانشجویان در مکانانتظار می
 توجههاي مکتوب هاي پزشکی متغیر است و دانشجویان باید به بخشنامهبا لباس مناسب تردد نمایند؛ نوع پوشش در مکان

در اماکن . شود را رعایت نمایندبه آنان ابالغ می خاصی که از طریق دانشکده هاي همچنین دستورالعمل. ته باشنددقیقی داش
راحتی، امنیت و آرامش یک بیمار ممکن است . پزشکی، ظاهر یک دانشجوي پرستاري از اهمیت دوچندانی برخوردار است

» آلورینا«نماینده دانشکده   به عالوه هر دانشجو در مراکز عمومی .تحت تأثیر ظاهر و رفتار دانشجوي پرستاري قرار گیرد
  .است و الزم است که جذابیتی مثبت داشته باشد

دست کامل  هاي پزشکی براي کسب تجربه پرستاري باید با پوشش یک غیر از موارد اشاره شده، دانشجویان در محوطه
که با دانشکده » یونیفورم«را از طریق شرکت ) راهن، کت آزمایشگاهشلوار، پی(تمام نیروها باید لباس متحد الشکل . باشند

  .آلورنیا قرارداد دارد، خریداري کنند
  :لباس متحدالشکل، شامل موارد زیر است

  ي آلورینا کارت شناسایی دانشجوي دانشکده  -الف
  .هاي پزشکی باید استفاده شود این کارت در تمام اوقات در ادارات و محوطه

  تر از سرشانهاینچ پایین 2یونیفورم سفید با عالمت دانشکده در آستین چپ،  -ب
  .ها تنها باید از شرکت مورد قرارداد دانشکده خریداري شوند و همیشه تمیز و اتوکشیده باشندیونیفورم
  :باشد شامل این موارد می) لباس متحدالشکل(یونیفرم 

  .)اشدبآنچه که توسط دانشکده معرفی شده (شلوار  -
  .پوشش زیرین به رنگ بژ یا سفید به طور کامل باید زیر یونیفورم استفاده شود -
ها هیچ طرح جوراب. باشد هاي نخی سفید با شلوار یونیفورم قابل قبول می شلواري بلند سفید تا زانو یا جورابفقط جوراب -

  .و نقشی نباید داشته باشند
هاي چوبی یا  همچنین کفش. توانند پوشیده شوندپرستاري در صورتی که براق نباشند میهاي سفید ها یا کتانیتمام کفش -

 .پشت باز نباید پوشیده شود
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  هاي آستین بلندکت -ج
تر از اینچ پایین 2ها باید در قسمت چپ آستین، دار یا بدون دکمه باشند عالمت دانشکدهتوانند دکمهها می کت آستین  -

  .سرشانه دوخته شود
  .شوداین کت انتخابی است، اما به دلیل تغییرات درجه حرارت در واحدهاي پرستاري توصیه می -
  .پلوور نباید پوشیده شود -
  .رنگ ژاکت باید منطبق بوده و از طرف دانشکده ابالغ شده باشد -
  کت سفید آزمایشگاه  -د
تر از  اینچ پایین 2(ه عالمت دانشکده در آستین چپ آن تمام دانشجویان الزم است یک کت سفید آزمایشگاه با قد متوسط ک  - 

  .داشته باشند) سرشانه دوخته شده
ها و دیگر موارد اي در زمانی که در واحدهاي پزشکی در حال تحقیق براي دادههاي حرفهکت آزمایشگاه روي لباس  -

  .شود هستید پوشیده می
  .ده باشدکت آزمایشگاه باید در تمام اوقات تمیز و اتوکشی  -
  

  هاپوشش مناسب شرکت در کنفرانس
اینچ باالي زانو کوتاهتر نباشد به همراه بلوز با ظاهري متوسط و یا  2که از  زنان باید از لباس یا دامن اداري غیر رسمی -

  . ساده استفاده نمایند با آرایش مالیم همراه با جواهرات و کفش) تر نباشد اینچ باالي زانو کوتاه 2از (لباسی که 
  .کراوات همیشه الزم نیست. مردان باید شلوار راحتی و پیراهن بپوشند  -
  .اي مجاز نیستاي براي مواقع حرفههاي غیر حرفهکوتاه یا دیگر لباسشلوار جین، دامن -
 

  حضور در سایت پزشکی براي آمادگی یا تحقیق آمارهاي پزشکی 
مواقعی که (ها مراجعه کنند  تا خود را براي تکالیف روز بعد یا مرور آمارها آماده کنند سایتدانشجویان اغلب الزم است به 

  .اي به عنوان دانشجوي پرستاري دانشکده، ضروري استبنابراین ظاهر حرفه). باشدفرد با گروه پزشکی یا استاد همراه نمی
  :نین مواقعی برگزینندتوانند یکی از دو گزینه زیر را براي حضور در چدانشجویان می

  )هاي بیمارستانیمناسب در محل(یونیفورم سفید دانشکده آلورینا  -
  کنفرانس همراه با کت سفید آزمایشگاه لباس رسمی -
هاي پزشکی، خارج از ساعات پزشکی هستند باید در تمام اوقات کارت شناسایی دانشگاه خود دانشجویانی که در مکان -

  .قابل رویت باشد نصب کنندرا در جایی که کامالً 



  :سایر موارد 
زمانی که با لباس فرم هستند موي صورت . باید موي خود را تمیز و پاکیزه نگه دارند) زنان و مردان(تمام دانشجویان،  -

  .مردان باید تمیز و مرتب باشد
فقط یک گوشواره در . باشد میهاي کوچک تنها زیورآالتی که مجاز است شامل دستبند عروسی، ساعت مچی و گوشواره -

  .هیچ زیورآالت دیگري در روي بینی یا زبان و صورت مجاز نیست. باشد هر گوش مجاز می
  . تنها رنگ طبیعی ناخن قابل قبول است. ها باید کوتاه و تمیز باشندناخن  -
وشش و لباس را کامالً رعایت دانشجویان زمانی که در کسوت دانشجوي دانشکده آلورنیا هستند باید مقررات ایمنی، پ -
  .همواره کارت شناسایی را همراه داشته و در موارد الزم ارائه دهند -. نمایند
  

  ايپوشش حرفه
مشی موسسات وابسته با دانشگاه مغایر  در هر زمان که خط. دانشجویان باید پوشش مصوب دانشگاه را رعایت کنند -

  .عایت کنندمشی دانشگاه را ر باشد، دانشجویان باید خط
  :لباس فرم 
هاي پزشکی باید شامل شلوار سفید وپیراهن آبی است؛ که دانشجویان در مکان) اعم از مرد و زن(لباس دانشجویان    -

  .پیراهن سفید آستین بلند یا کوتاه زیر لباس آبی مجاز است. بپوشند
  .شود نام دانشکده آلورنیا در باال سمت  چپ پیراهن نصب می   -

یان باید یک تکه پارچه که روي آن برنامه دانشکده آلورنیا نوشته شده بر روي آستین چپ کت سفید خود نصب کنند دانشجو -
 .که در تمام اوقات قابل رویت باشد

هاي پزشکی و کالس، باید کت آزمایشگاه پوشیده شود و از آن نباید به عنوان یک کت سبک براي گرم شدن در مکان -
 .باشدهمچنین پلوور مجاز نمی. استفاده گرددبراي پوشش خیابان 

  .لباس بخش نباید بیرون از بیمارستان پوشیده شود مگر با کسب مجوز خاص رئیس بخش -
 .یونیفورم باید درتمام اوقات تمیز و آراسته باشد و در صورت ناپاکی با یونیفورم دیگر تعویض شود -

 .در آن وجود داشته باشداندازه یونیفورم باید متناسب و آزادي حرکت  - 

- شرت، شلوارك، دامن و تی شلوار جین، پلوور، سویت. قد و مدل لباس باید مناسب با قد، هیکل و فیزیک فرد باشد -   

 .به عنوان دانشجو نباید لوازم جانبی دیگري بر روي یونیفورم سفید قابل رویت باشد. شرت مجاز نیست



بند . ها به طور منظم واکس زده شوند ها تمیز بوده و کفش باید بندکفش. ددرصد کفش و جوراب باید سفید باش 90 -
سروصدایی و ظاهر،  ایمنی، راحتی، بی. باید به طور منظم تعویض شوند تا استاندارد مناسب پوشش رعایت شود همراه با کفش

 .باشدمهمترین نکات براي پوشش کفش می

در صورت گم شدن یا تغییر در . ات بر روي لباس نصب و قابل رویت باشدکارت شناسایی دانشجویان باید در تمام اوق -
 .نام باید به سرعت عوض شود

 
  زیور آالت 

  :زیورآالت قابل پذیرش فقط به شرح زیر است
  .باشد شمار مجاز می ساعت با عقربه ثانیه -
در هر گوش   حداکثر دو گوشواره. باشد هاي بدن قابل رؤیت ممنوع می سوراخ کردن بینی، ابرو، زبان و دیگر قسمت -

  .اي مجاز نیستهاي حلقه هاي کوچک به شکل دکمه مجاز هستند و گوشوارهگوشواره. مجاز است
 .اضافی باید بیرون آورده شوند هاي حلقه. باشدبیش از دو حلقه در هر دست مجاز نمی -

 .باشد ذیرش مییک گردنبند تک که بیرون لباس نباشد و مناسب و محکم است قابل پ  -

 .ها قابل رویت مجاز نیستند خالکوبی -

 
  مدل مو

اگر اندازه مو بلند است؛ باید به طور مطمئن پوشیده و کنترل شود که در . هاي مو باید ساده و در حد اعتدال باشدمدل -
  .از لحاظ طراحی، ساده باشدهاي سر باید  مو نباید روي صورت را بپوشاند و سنجاق. کار مراقبت از بیمار تداخل ایجاد نکند

  .ریش و سبیل مردان باید تمیز و پاکیزه و در هنگام کارهاي خاص پوشیده باشد -
  
  لوازم آرایش 
هاي قوي باید اجتناب شود؛ به خصوص در زمان  از استفاده از ادکلن. لوازم آرایش باید در حد اعتدال استفاده شود -

  .باشند س میمراقبت از بیماران زیرا آنها بسیار حسا
دانشجویان نباید الك بزنند زیرا ممکن است محل تجمع باکتري بوده و در زمان کار با . ها باید کوتاه و تمیز باشندناخن -

  .هاي مصنوعی در محلی که بیماران هستند مجاز نیستناخن. ساز شوندتجهیزات استریل مشکل
 

  جویدن آدامس



- زمانی که پوشش بیمارستان را بر تن دارند یا در تماس با بیماران هستند مجاز نمیجویدن آدامس براي دانشجویان در  -

 .باشد

اي لباس بپوشید؛ مقررات پوشش و لباس دانشگاه خود را رعایت کنید و در صورتی که در تردید هستید از به طور حرفه
  .تان راجع به انتظارات دانشگاه سؤال کنیدکننده مصاحبه



 )آلبانی( ïایالتی آلبانیدانشگاه  

AAllbbaannyy  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  
 
  

  پوشش براي موفقیت
لباس بپوشند، اما در زمان رویدادهاي  شوند تا در محوطه دانشگاه غیررسمی در دانشگاه آلبانی دانشجویان ترغیب می

همواره متناسب با شرایطی که در در هرحال دانشگاه انتظار دارد دانشجویان . است خاص، مدل لباس، نیمه رسمی و یا رسمی
  .آن قرار دارند لباس بپوشند

  : سالن غذاخوري 
هاي باال در  اکثر دانشجویان ترم. تا لباس کار است مقررات لباس استاندارد براي خوردن غذا در طول هفته از فرم غیررسمی

براي مثال . دانشجویان لباس کلیسا بپوشند ها، شب هاي یکشنبه  اما الزم است که براي شام. پوشند طول هفته لباس کار می
هاي  دانشجویان دختر مجاز به پوشیدن شلوارك در سالن. توانند بدون کت، شلوار و کراوات وارد ساختمان شوند مردان نمی

  .باشند غذاخوري نمی
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 )آمریکا( ïدانشگاه ایالتی آدامز
AAddaammss  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  

  
دانشجویان باید کارت شناسایی خود را در تمام اوقات در محوطه . باشد با نیازهاي مرکز پزشکی می پوشش لباس منطبق

 :عالوه برنیازهاي آژانس پزشکی موارد زیر نیز مهم است. همراه داشته باشند
  .بهداشت کامل باید رعایت شود -
  .موي صورت باید مرتب و کوتاه باشد -
 .اینچ، استفاده گردد 2و پاشنه آن بیش از کفش تخت جلوبسته که تمیز باشد  -
  . ي مناسب داشته باشند ها رنگ طبیعی و اندازهموها باید به طور تمیز و مرتب باالي یقه بسته شده باشند و ناخن -
  .مصنوعی نباید در محوطه پزشکی استفاده شود ناخن -

هاي نامزدي و ازدواج، مجاز هستند اما شمار، حلقه نیهساعت مچی با عقربه ثا. زیورآالت و آرایش مالیم قابل قبول است -
هاي خیلی کوچک آن هم یک عدد در هر گوش مجاز تنها گوشواره. ها، دستبندها و گردنبندها مجاز نیستندانواع دیگر حلقه

 .هیچگونه زیورآالتی که در دهان یا صورت قابل رویت باشند مجاز نیست. است

 .هاي معطر دوري شود و در صورت استفاده بسیار مالیم باشدحلولاستفاده از عطر، ادکلن و م -

 .هاي در معرض دید مجاز نیستند خالکوبی -

 .جویدن آدامس یا تنباکو در دانشگاه مجاز نیست -

 .بال در ساختمان نباید پوشیده شوندهاي بیسکاله -

 . دهاي گروههاي خاص نباید در دانشگاه نمایش داده شوننمادها یا رنگ -

 .لباس رنگ و رورفته، پاره یا خراب نباید استفاده گردد -

 .جین آبی مجاز نیست -

 .عینک دودي مجاز نیست -

 .بهداشت کامل باید رعایت شود -

 .کلمات مبتذل و عبارات رکیک خیابانی استفاده نشود -

 .باشدهرگونه آزار جنسی قابل تحمل نمی -

 .دانشگاه مجاز نیستالکل، تنباکو و مواد مخدر در  -

 .تجهیزات دانشگاه، شخصی نیستند -
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 .)لطفاً خاموش نگه داشته شوند. (استفاده از موبایل و پیجر ممنوع است -
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 )آمریکا( ïدانشگاه ویرجینیاي جنوبی
SSoouutthheerrnn  VViirrggiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

 
- دانشجویانی که به این دانشگاه می. پایدار با استانداردهاي افتخار آمیز استاین دانشگاه آماده ارائه آموزش در محیط 

  : آیند موظفند با این قوانین زندگی کنند که شامل
  صداقت در رفتار فردي و دانشگاهی -  
  زندگی همراه با پرهیزگاري - 
 پرهیز از الکل، تنباکو، چاي، قهوه و داروهاي غیرمجاز - 

 گراناحترام به حقوق دی - 

 هاي دانشگاهرعایت قانون و سیاست - 

 حفاظت از وسایل دانشگاه -  

 رعایت پوشش و استانداردهاي دانشگاه - 
  : هاي خاص مطرح شده در قوانین عبارتند ازسیاست

  استانداردهاي صداقت) 1
  استانداردهاي تعهد) 2
  استانداردهاي پوشش و لباس) 3

آیند تا نه تنها تفکر خود را بهبود دانشجویان به دانشگاه می. است» صداقت«جنوبی نخستین قانون دانشگاه ویرجینیاي 
هایی که در زندگی به انسان کمک خواهد نمود؛ بیاموزند بلکه شخصیت آنها را نیز بخشند، دانش کسب کنند و مهارت

  .بسازد
ما به دنبال این نیستیم که دیگران را فریب . دانشجویان باید در تمام امور دانشگاه و در تعامل با دیگران صادق باشند -

  .دهیم، دروغ بگوییم، دزدي کنیم یا شایعات مضر پراکنده کنیم
ها که باعث نقض قوانین فدرال و سوء استفاده از  سوءاستفاده از کامپیوترهاي دانشگاه، شامل اینترنت و خدمات رسان -

  .و جریمه خواهد شد باعث تحریمشود؛ تجاوز به قوانین است و  اطالعات کنترل شده می
رود تا در تمام اوقات به نوعی لباس بپوشند که نشان دهندة عزت نفس آنها و احترام به از دانشجویان انتظار می -  

جین (است  دار که داخل شلوار است یا یک پلوور با شلوار راحتی مناسب الزامیپوشیدن یک پیراهن دکمه. دانشگاه باشد
گردنبند غیرمناسب مجاز ). کتانی یا صندل مناسب نیست(پوشیدن جوراب به همراه کفش ضرورت دارد  ).مناسب نیست

                                                             
ï. www.svu.edu   

http://www.svu.edu


 

 

این حق امور اداري است که تشخیص دهد که آیا لباس خاصی قابل قبول است یا خیر و دانشجویان را راجع به این . نیست
  .تصمیم مطلع سازد

 
  معیارهاي پوشش و آراستگی

هستند  عفاف و نظافت، فاکتورهاي ارزشی مهمی. و زنان باید همیشه عفیف، آراسته و تمیز باشد پوشش و آراستگی مردان
  . کندکه مقام، مرتبه و شأن عقاید و اصولمان را منعکس می

دانشجویان با اصالح سر و بلندي موي . شوداز ورود دانشجو به کالس در صورت پوشیدن لباس نامناسب جلوگیري می
تکرار نقض قانون . اجازه حضور در کالس یا هر گونه فعالیت دیگري را ندارند و همواره باید مرتب و تمیز باشندنامناسب 

والدین راجع به هریک از این مسائل مطلع خواهند . پوشش لباس ممکن است منجر به تنبیه انضباطی، تعلیق یا اخراج شود
  .قات تشریف بیاورندشود براي مالشد و در صورت لزوم از آنها خواسته می

   



کونل آجاسین دانشگاه اَدï )نیجریه( 
AAddeekkuunnllee  AAjjaassiinn  UUnniivveerrssiittyy      

  
  ضوابط پوشش دانشجویی

کونل آجاسین«دانشگاه  باشد خواهان ایجاد تصویر فرهنگی و اجتماعی مناسبی از خود در داخل و خارج از دانشگاه می» اَد .
مطلب » جامه و لباس نماینگر شخصیت انسان است«این گفته که . در این بخش پوشش مناسب دانشجویان مورد بحث است

  . باشد و زنان و مردان می ي دختران و پسران بسیار واضح و درستی براي همه
دانشگاه براي دانشجویان خود پوشش و ظاهري آراسته و مطابق با مد روز قائل است، اما انتظار دارد تا دانشجویان از 

  .آنچه که بنا به موقعیت و شرایط خود، به شکلی آراسته و مناسب ظاهر شوند
ارها و هنجارهاي نابجا و غیرعادي از سوي آنان تحوالت امروزي در سبک پوشش دانشجویان موجب بروز برخی رفت

دار، ظاهري  هاي زرق و برق پوشش. توان نامناسب خواند پوشش برخی از دانشجویان دختر را میبه طور مثال . شود می
اندازند،  هایی به گوش و بینی خود می دانشجویان پسر نیز از این قاعده مستثنی نیستند، آنها حلقه. سازد نامرتب را نمایان می

هاي کثیف و نامناسب همراه  شرت هاي کنفرانس و برخی مجامع عمومی تی هاي درس، سالن بافند و در کالس موي خود را می
  .پوشند با شلوار جین و دمپایی حمام می

ق، و دسته رَ ی در هاي آزمایشگاه و حت ها، کالس ها، کنفرانس ها نیز در حین سخنرانی همچنین اعضاي برخی از احزاب، ف
  .پوشانند ها صورت خود را می طول امتحانات و آزمون

بسیاري از این موارد، خصایص فرهنگی و مدهاي روز، زودگذرند که در محوطه دانشگاه مدت زیادي دوام نخواهند 
  :ي دانشگاه اجباري نماید بنابراین دانشگاه تصمیم گرفته است ضوابط پوشش ذیل را در محوطه. داشت
اي که متناسب و مناسب محیط مورد نظر است باید در  هاي رسمی مرتب، محترمانه و شایسته و لباسها  پیراهن    -

  .محوطه دانشگاه پوشیده شود
  .باشند هاي شیک و رایج تا زمانی که ضابطه پوشش عمومی را نفی نکنند مجاز می پیراهن    -
 .الی یا غیره باید متناسب با حرفه خود، لباس بپوشنداي مانند حقوق، حسابداري، بانک و م دانشجویان واحدهاي حرفه    -

هاي هنري و تولیدي خود را در طول مدت اجراي  توانند لباس دانشجویان هنرهاي نمایشی، طراحی و تبلیغات تنها می   -
 .ها به تن کنند جشنواره
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ق و گروه   - رَ هایی  چنین لباس. مذهبی به تن کرد توان در طول زمان مراسم و خدمات هاي مذهبی را تنها می لباس ویژه ف
 .ها، در کتابخانه، در سالن امتحانات و یا غیره پوشید را نباید براي کنفرانس

کش، پوشش  از قبیل پیشبند، شلوار کار، دست(هایی که لباس ایمنی ومحافظ خاصی را نیاز دارند  دانشکده و دپارتمان   -
 . ا به دانشجویان خود ابالغ نمایند، باید رسماً ضوابط ر...)حفاظتی بینی و سر و

هاي ورزشی مخصوص قهرمانان و  ورزشکاران زن و مرد، باید رسماً به این دسته از دانشجویان ابالغ گردد  نوع پوشش   -
 . ها استفاده نمایند ها و بازي تا در ورزش

هاي  نما هستند و قسمت که بدن هایی انگیز باشد مانند لباس آمیز و شهوت هرگونه لباسی که از نظر جنسی تحریک -
 .باشد ممنوع می) بخصوص در دختران(سازند  حساس بدن را نمایان می

 .باشد و بافتن مو از سوي دانشجویان پسر، قدغن میاستفاده از گوشواره    -

هاي  ینها و ج هاي مخصوص پسرانه، روسري ه شرت مشکی، بازوبند مشکی، کال هاي خاص از قبیل تی استفاده از پوشش -
 .اي مخفی باشد نیز ممنوع است ي تعلق این افراد به گروه یا دسته ي دخترانه و مواردي از این قبیل که نشان دهنده کارشده

 
  

 
  :توجه

  .اند، فوراً برخورد خواهد شد اي این قوانین و ضوابط را نفی کرده با تمامی دانشجویانی که به نظر بیاید به گونه
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )آمریکا( ïدانشگاه ایالتی آرکانزاس
AArrkkaannssaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  

 
  مقررات پوشش براي دانشجویان 

  تمرینات ورزشی قهرمانی  ي هبرنام 
بر تن   هاي بالینی در داخل و خارج از محوطۀ دانشگاه، پوشش مناسب دانشجویان باید در حین انجام تمرینات و کارآموزي

هاي آنان بوده و تصویر  پوشش مناسب، پوششی است که مناسب حرفه دانشجویان و متناسب با فعالیتمنظور از . داشته باشند
هریک از دانشجویان که . مثبت و مناسبی از دانشگاه ایالتی آرکانزاس و برنامۀ تمرینات ورزشی مسابقات قهرمانی آن ارائه نماید

  :د مقررات ذیل را رعایت کنندبای مشغول تمرینات ورزشی براي مسابقات قهرمانی هستند، 
هاي ورزشی  هریک از تیم. خریداري نمایند ATEPبا نشان ) شرت یا لباس چوگان شامل تی(دانشجویان باید پیراهنی  - 1

مگر . دانشگاه آرکانزاس یا مرتبط با آن، باید در حین تمرینات روزانه، یا مسابقات ورزشی این پیراهن را بر تن داشته باشند
ی لباس دیگري تعیین نمایددر موارد لبۀ پایینی پیراهن همواره باید به داخل شلوار داده شود. ي که مرب.  

ي  هاي ورزشی باید به همراه برچسب نام دانشجو باشد و این برچسب باید در همه حال به صورت واضح و در باالتنه پیراهن - 2
  .لباس دانشجو قابل رؤیت باشد

هاي غیر عادي و نامتعارف و  نما، و یا داراي رنگ اي، بدن دار، خمره نباید خیلی کوتاه، سوراخهاي لی مجازند، ولی  ـ لباس3
رنگ و شلوارك  شلوارهاي تک. هاي بهداشتی باشد اي و تخصص اي مغایر با شئون حرفه دوزي، نشان یا نوشته یا هرگونه مهره

مسابقات داخل  دانشجویان براي تمامی. تري و قرمز مجازنداي، سیاه، خاکس هایی مناسب نظیر سفید، قهوه روي با رنگ پیاده
توانند  همچنین می. اي مجاز است اي به تن کنند ولی براي مسابقات خارج از سالن پوشیدن شلوارك قهوه سالن باید شلوار قهوه

شلوارهاي . ثالهم مجاز نیستنداي و ام شلوارهاي زیر پنبه. براي تمرینات کارورزي روزمره شلوارهاي بادگیر نایلونی نیز بپوشند
  .باشند بیش از حد بلند نیز مجاز نمی

توان کاله بر سر گذاشت؛ فقط در مسابقات و تمرینات خارج از سالن استفاده از کاله مجاز است،  ـ در داخل سالن نمی4
آن قرمز، سیاه یا سفید  نشان دانشگاه آرکانزاس را بر خود داشته باشد، یا اینکه رنگ   آن هم به شرط اینکه این کاله

 .دست باشد یک

هاي راحتی  دمپایی و کفش) شود هاي ورزشی تنیس توصیه می کفش(ها باید از نوع جلوبسته و پاشنه کوتاه باشند  کفش - 5
 .شوند و امثال آن  مجاز شمرده نمی
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نباید مورد ) هاي هاوایی كنظیر شلوار(هاي تند و نقش و نگار متعدد  هاي داراي رنگ پیراهن، دامن و سایر لباس - 6
هاي مخصوص دویدن و تمرین   شلوارك. گري باشند روي یا مربی باید از نوع شلوارك هاي پیاده   شلوارك. استفاده قرار گیرند

 .باشند و  خیلی کوتاه ممنوع می

جه کند، مجاز  که جلب توآالتی  هیچ نوع سبک مو یا زینت. تاه نگه داشته شوند ها کو ها باید تمیز و مرتب و سبیل مو - 7
 . باشد نمی

داشته باشند، یعنی پوششی غیر از جین و شلوارك،  هاي کاري، دانشجویان باید پوشش معمولی غیر رسمی در مالقات - 8
ها نیز  خانم. اي حضور یابند ي دانشگاه در جلسهعنوان نماینده که به ولی آقایان مجبور به استفاده از کراوات نیستند مگر این

  .مجبور به پوشیدن دامن یا پیراهن نیستند
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )بنگالدش( ïدانشگاه استمپ فورد 
SSttaammffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  

 
  ضوابط پوشش دانشجویان

اي محترمانه و شایسته لباس بپوشند تا از دانشجویان شایسته و پرافتخار دانشگاه  الزم است هریک از دانشجویان به گونه
  . گردد تا طبق مقررات ذکر شده، در محوطه دانشگاه حضور پیدا کنند به دانشجویان اعالم می. استمپ فورد محسوب گردند

  .شده باشدهمواره کارت شناسایی به لباس الصاق     -
  .باشد آستین مجاز نمی و بی) پیراهن گشاد زنانه(شرت یا زیرپیراهنی زنانه  پوشیدن تی    -
 .پوشیدن شلوارهاي جین، مندرس یا پاره و بریده شده، پذیرفته نیست    -

 .باشد پوشیدن شلوارك قابل قبول نمی    -

 .پوشیدن دمپایی از نوع معمولی ممنوع است    -

 .انگیز ممنوع است و وسوسه) انگیز شهوت(آمیز  هاي تحریک لباساستفاده از     -

 
 

 )آمریکا( ïدانشگاه باب جونز
BBoobb  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  

  
  

   :ضوابط پوشش براي آقایان
  پوشش عمومی 
. باشد تراشیدن، خط انداختن و آشفته و درهم برهم کردن موها مجاز نمی. موها باید به سبک مرسوم و سنتی باشند -

  .الیت کردن موها ممنوع است همچنین رنگ کردن یا هاي
رود تا تمیز و اصالح کرده باشند استفاده از گردبند،  از آقایان انتظار می. تر از گوش باشد ي خط ریش نباید پایین اندازه -

  . باشد گوشواره و دستبند براي آنان مجاز نمی
  .باشد ز باشگاه ممنوع میاستفاده از کاله در محوطه داخل دانشگاه به غیر ا -
  .باشد و سوراخ کردن بدن غیر قابل قبول می) تاتو(هرگونه تتو  -
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 :ها عبارت است از پوشش صبح
  همراه با کراوات) به غیر از کتان راه راه و یا جین(پیراهن رسمی  -
  ) به غیر از جین، شلوار مارك کارگو و شلوارهاي گشاد وناموزون(شلوار تمیز غیر رسمی  -
  چرم ساده و معمولی  رسمی یا کفش  کفش -
  پولیور به طوري که یقه پیراهن و گره کراوات مشخص باشد -
  :پوشش بعدازظهر عبارت است از 
  دار پیراهن رسمی یقه-
  شلوار غیر رسمی مرتب -
  )slidesهاي سرپایی  غیر از صندل و دمپایی(ی یا غیر رسمی کفش رسم -
  دار کفش ورزشی ساق -
  پولیور یا گرمکن ورزشی -

  .باشد دار بیرون از محوطه دانشگاه قابل قبول می رنگ به همراه یک بلوز یقه هاي تک جین :تبصره
  

  :پوشش ویژه زمان تفریح و کار عبارت است از
  )شود این مورد شامل دانشجویان تماشاچی نمی(شلوارك در اماکن ورزشی شرت و  انواع جین، تی   - 
  ) هاي داخل سالن البته تنها در فعالیت(بلوزهاي ورزشی بدون آستین     -
 .ورزشی مناسب  کفش    -

 :پوشش روز یکشنبه عبارت است از 
  کت، کراوات و پیراهن رسمی -
  کفش رسمی -
 شلوار رسمی -

  
  ها خانمضوابط پوشش براي 

البته در محوطه خارج از دانشگاه و بعضی . باشد ها مجاز می پوشیدن پیراهن ساده معمولی یا بلوز و دامن براي خانم -
  .توان پوشید هاي تفریحی شلوار هم می فعالیت

  .ي کافی بلند باشند تا شکم و ناف، مشخص نباشد ها باید به اندازه تاپ -



دار یا ژاکت یا پولیور  اي را باید به همراه یک بلوز آستین بدون آستین یا آستین حلقه  تاپ و  پیراهن. آستین الزامی است   -
  .به تن کرد

  .تر از گردن باشد انگشت پایین 4خط یقه لباس، نباید بیش از    -
  .تر از سر زانو باشد یا هرگونه لباس باز دیگري نباید کوتاه  ي دامن اندازه -
  )البته نه در کالس یا مراسم رسمی(باشد  براي پوشش غیر رسمی مناسب میراه کتان  راه  دامن -
هرجا که (ي دانشگاه  هاي مقیم خوابگاه، در زمان ورزش و بیرون از محوطه امکان استفاده از شلوار گشاد بین خانم -

  .وجود دارد) مناسب است
مانند اسکی و (پایداري بدن در آنها مهم است  هاي ورزشی که فیزیک و دانشجویان خوابگاهی هنگام شرکت در فعالیت -

  .توانند شلوار جین گشاد بپوشند ، می)اسکیت روي یخ
  .توان به تن کرد را تنها داخل خوابگاه یا مرکز تندرستی می   شلوارك -
  
  ي گشادي لباس اندازه 
اینچ آزادي در  حداقل سه. (گشاد باشندهاي مردانه باید به میزان مناسب  ها، شلوارها و پیراهن ها، دامن کلیه پیراهن -

  )باشند  محل سینه و باسن داشته
گیري میزان گشادي لباس این است که راست و ثابت ایستاده و به  براي اندازه (informal)یک روش غیر معمول  -

  .اندازه یک انگشت به دو طرف باسن و خط سینه آزادي داده شود
  

  سایر ضوابط
  .پذیر است که با پوشش همرنگ و همسان دیگري همراه باشد وشش نازك تنها زمانی امکاناستفاده از لباس و پ -
ها،  ها، کنفرانس خوانی در مواقعی که دانشجویان پسر کت و کراوات بر تن دارند مثل مراسم عبادي روز یکشنبه، تک -

  .پوشیدن جوراب الزامی است... مراسم جشن پایان تحصیل و
هایی که بین  باشند، صندل چوبی و کفش هایی با این ظاهر، قابل قبول نمی هاي هاکی یا کفش وتینهاي ارتشی، پ پوتین -

 Flip(هاي طبی  صندل. باشند ها نیاز به پوشیدن جوراب ندارند، مجاز می هاي آنها بند دارند، تنها زمانی که خانم انگشت

flops (باشد میاز جنس الستیک، پالستیک و غیره در مکان عمومی مجاز ن. 

از کوتاه کردن موها به سبک مد روز و بسیار کوتاه که مدل موهاي . هاي مو باید مرتب، منظم و متشخصانه باشند مدل -
 .بخشد، بپرهیزید اي مردانه می سازد، یا به فرد جلوه مردانه را به ذهن متبادر می



 

 

استفاده از . در زمان دانشجویی قابل قبول نیست) به غیر از سوراخ کردن گوش(تاتو کردن و سوراخ نمودن اعضاي بدن  -
 . پذیر است امکان) حداکثر یک جفت در هر گوش(ها تنها در نرمه گوش  گوشواره

 .باشد آرایش بیش از حد قابل قبول نمی

 
 

 
 

 )آمریکا( ïدانشگاه تکنولوژي نانیانگ
NNoonnyyaanngg  TTeecchhnnoollooggiiccaall  UUnniivveerrssiittyy    

 
  ابط پوشش دانشجویانوض

اي رفتار کنید که نمایانگر دانشجویانی آراسته و  نماییم براي حفظ تصویر مناسبی از دانشگاه، باید به گونه می  یادآوري
  . نمونه باشید

ها، در محوطه  ها، کارگاه ، آزمایشگاه)اجباري(العاده و فشرده  هاي فوق هاي علمی، کالس در هنگام کنفرانس، سخنرانی
  :دانشجویان اجازه پوشیدن موارد ذیل را ندارند) دفاتر(کتابخانه و امور اداري 

ي دانشجویان باید در تمام اوقات از روي صورت بدون پوشش قابل شناسایی باشند، استفاده از هرگونه پوشش از  کلیه -
  .باشد شود مجاز نمی محافظ موتورسوار، ماسک یا پوشیه که مانع از شناسایی فرد می  قبیل کاله

هاي گوناگون به دالیل امنیتی و حفاظتی، دانشجویان موظف به رعایت  ها و کارگاه وشش مناسب آزمایشگاهدر خصوص پ -
 .باشند و پیروي از جزوه راهنمایی که توسط دانشکده آنها منتشر شده است، می

 
هاي  هاي باز یا دامن لباسآمیز دارند،  هایی که جمالت یا لغاتی تحریک هاي بدون آستین، شلوارك، لباس شرت تی -
  .کوتاه

  .هاي بنددار بدون پاشنه دمپایی وصندل -
 .دانشگاه با دانشجویان خاطی برخورد جدي خواهد کرد 
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 )آمریکا( ïدانشگاه میشیگان شرقی
EEaasstteerrnn  MMiisshhiiggaann  UUnniivveerrssiittyy    

 
  )مباحث سناي دانشجویی(مقررات پوشش اجباري 

  2004سپتامبر  15صورتجلسه روز چهارشنبه  ?
  )1382شهریور  24(

ي لزوم یا عدم لزوم  شنبه گذشته را صرف بحث و گفتگو درباره دقیقه از زمان جلسه سه 20نمایندگان سناي دانشجویی 
 .مقررات پوششی براي مجلس سناي دانشجویی کردند

 »سناتور ترور آلن«الیحه، توسط 
 Senator Trevor Allen او این الیحه را با این امید طرح کرد که به اعضاي دولت . رئیس کمیته مقررات مطرح شده است

  .داده شود  اي دانشجویی جلوه و تشخص حرفه
کنم که این امر چیز خوبی باشد،  من فکر می«: رئیس جامعه دانشجویی اظهار داشت » Edvard Davis«ادوارد دیویس 

  ».تر بگیرند زیرا باعث خواهد شد دیگران ما را جدي
یکی از انتقادات . اکثر سناتورها موافقت نمودند که تصویر ارائه شده از دولت دانشجویی باید اصالح شده و بهبود یابد

گرایی و  دانشجویی مطرح شده با وجود بسیاري از کمبودها عواملی از قبیل نظم، تخصصمستمري که در خصوص رهبران 
مسئله این است که شما بخواهید با یک «: گفت معاون جامعه دانشجویی » روبرت مورکوفسکی«. باشد گري می اي حرفه

که  وي افزود هنگامی. »وبرو شویداي با آنان ر دانشجو در کسوت دانشجویی مواجه شوید یا اینکه به شکل یک متخصص حرفه
شوید وجهۀ شما در درجه اول آن است که دانشجویید و نمایندة قشر دانشجو  شما به عنوان دانشجو از دانشگاه خارج می

  .اي جلوه کنید این یک استدالل است و استدالل دیگر آن است که شما باید همچون افراد متخصص و حرفه. هستید
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 )آمریکا( ïایالتی لویزیانادانشگاه 
LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  

 
   شروپورت سالمتمرکز علوم 

HHeeaalltthh  SScciieenncceess  CCeenntteerr  ––  SShhrreevveePPoorrtt    
 

   دستورالعمل پوشش در بیمارستان دانشگاه
مشخصات دانشگاه ایالتی لویزیانا در حین انجام وظیفه باید بر لباس رویی کارمند الصاق و قابل رؤیت   یا کارت  برچسب -
  . مانعی براي رؤیت کارت مشخصات شخص وجود داشته باشد  نباید هیچ. باشد
  .هاي آزمایشگاهی غیرمصوب نباید پوشیده شود گیر، شلوارك، لباس ورزشی و جلیقه عرق -
هاي گلدار و سایر تجهیزات نظیر گوشی، رادیو و غیره ممنوع است؛ مگر  به سر گذاشتن کاله یا استفاده از  دستمال سر -

  .این که به عنوان بخشی از یونیفرم یا براي مقاصد امنیتی ضرورت داشته باشد
هاي مزبور  شرت البته تی )رجوع کنید به مقررات پوششی هر بخش(ها مجاز است؛  شرت در برخی بخش پوشیدن تی -

  . برانگیز باشد  باید فاقد هرگونه شعار یا عبارت اعتراض
هاي جین رنگی  و لباس) جین(هاي لی  اي است که تماسی با بیماران ندارد از لباس در صورتی که کار کارمند به گونه -
توانند  ها می برخی بخش. سوراخ یا وصله باشند ها باید مرتب و تمیز بوده و فاقد هرگونه این لباس. تواند استفاده نماید می

  .پوشیدن لباس جین را ممنوع کنند
  . اي از فرد ارائه دهد هاي دکولته مجاز است به شرط آنکه از طول کافی برخوردار بوده و ظاهري حرفه پیراهن -
قررات ایمنی اجازه استفاده از آنها را شوند، مگر آنکه م هاي تنیس مجاز تلقی می کفش. ها نیز باید تمیز و مرتب باشند کفش -
هاي بندي  پوشیدن کفش. هاي جلوباز به شرط عدم ممانعت با مقررات ایمنی و کنترل عفونت قابل پوشیدن است کفش. ندهد

  .ممنوع است
  .آرایش، زیورآالت و استعمال عطریات نباید توأم با افراط بوده و موجب مزاحمت براي بیماران یا همکاران شود - 
 .هاي حاوي شعار ممنوع است ها و برچسب هاي جدید و مد روز، نشان استفاده از دگمه -

هاي آرایش مو و ریش و سبیل باید با نظافت همراه بوده و آراستگی و انطباق با مقررات ایمنی کار و کنترل عفونت  شیوه -
 .در آن لحاظ شده باشد

ناظر بخش نامناسب و موجب اخالل کار سازمان تشخیص داده پوشش و رعایت بهداشت فردي ممکن است از سوي  -
 .شده و به عنوان تخلف تلقی گردد
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مج    از ) ان    دامي(ھیچگون    ھ پی    راھن ب    دون آس    تین     -
 .باشد نمي

  .ھاي رکابي و یقھ باز ممنوع است لباس -
  .ممنوع استنما  ھاي نازک و بدن لباس -

  .باشند ھاي کشي مجاز نمي نوع شلوارک و لباس ھیچ -

 

 .نیز باید مورد تبعیت قرار گیرند  مقررات خاص هر بخش -
  

    



 )   آمریکا( ïدانشگاه آتالنتیک فلوریدا
FFlloorriiddaa  AAttllaanntthhiicc  UUnniivveerrssiittyy    

 
  پوشش ضوابط

  ظاهر و ملزومات شخصی
   کمربند 

هاي مجاز  رنگ. استفاده شوندهایی که پایه کمربند دارند  کمربند باید در تمام مدت همراه با شلوار، شلوارك و پیراهن
  .اي و خاکی اي، مشکی، قهوه عبارت است از سرمه

  
  زیورآالت 

  .گونه وسایل نباید منافاتی با سالمتی و ایمنی داشته باشند این -
ها استفاده شوند، اندازه آنها باید مناسب بوده و جلب  هاي گوش باید فقط جهت گوش ها و حلقه گوشواره: ها  گوشواره -
  .ه نکنندتوج

  موي سر 
  .رنگ کردن مو به صورت غیرطبیعی مجاز نیست -
  

  خالکوبی
  .باشند هاي خود مادامیکه در پوشش دانشگاه هستند نمی دانشجویان مجاز به نشان دادن خالکوبی -
  

   پیراهن
باز، بنددار یا  پشت هاي پیراهن. هاي خرید ویژه پیشنهاد شده است که از سوي محل) polo(هاي بافت پولو  پیراهن: نوع - 

  .ها باید به شکل منظم بسته شده باشند ي روپوش  دکمه. باشند نازك مجاز نمی
  .باشند استفاده از  لباسهاي مندرس و پاره و اقالم مشابه مجاز نمی -
  .آبی، سفید یکدست یا آبی سفید راه راه: رنگ -
  .نباید تا بخورد،سائیده شده  یا سوراخ داشته باشدباید در تمام مدت اتو زده باشد،   لباس: وضعیت ظاهري -
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   ، دامن شلوار، شلوارك
  .هاي خرید ویژه پیشنهاد و عرضه شده است هایی که توسط محل الشکل، و دامن هاي متحد شلوار و شلوارك: نوع -
  اي خاکستري یا سرمه :رنگ -
باید به صورت مناسب، . دار باشد رده، سائیده شده، یا سوراخ، تا خو)کوتاه(تر از مچ پا  شلوار نباید باال: وضعیت ظاهري - 

  .اندازه، مطمئن و محکم با کمر بسته شده باشد
  . باشد هاي اضافی مجاز نمی شلوار با جیب -
    نیم تنه 
  .باشد گردد، مجاز می هاي ویژة خرید عرضه می نیم تنه به سبکی که در محل: نوع - 
  اي یکدست سرمه: رنگ  -
  .دار باشد نباید تا بخورد، سائیده ،یا سورخ: ت ظاهروضعی  - 

   کفش
  ).باشند  ها مجاز نمی دار، پابندها یا صندل کفش چرخ(کفش جلو و پشت بسته : نوع -
  .هر دو لنگه کفش باید با هم همخوانی داشته و همرنگ باشد. ها باید گره زده شود بند کفش: وضعیت ظاهر - 
  .آبی یا سفید :رنگ  -
  .ها استفاده شود سرهاي گلدار، انواع کاله و روسري  توان از دستمال براي موها می: آرایش سر -

باشد مگر اینکه به توصیه پزشک صورت  هاي آفتابی در داخل محوطه ممکن نمی استفاده از عینک: آفتابی  عینک -
  .گیرد
  . هایی روي آن چاپ شده باشد، ممنوع است دار بوده و هرگونه اشکال یا آرم هاي رو که رنگارنگ یا طرح پوشش -
  .باشند ملزم به رعایت ضوابط پوشش می» دانشگاه فلوریدا«دانشجویان  -



 

 

 )آمریکا( ïدانشگاه آالباما 

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllaabbaammaa    
  :نوع پوشش

  .اي بپوشدرود که بر حسب رشته تحصیلی خود لباس مناسب و حرفهمیاز هر دانشجویی انتظار  -
ورزشی، پوشش  و کفش شرت ، تیهاي جین لباس. طلبد اي مربوط به خود را می هر رشته و گروه مطالعاتی، پوشش حرفه -

  .مناسبی نیستند
مرتب، لباس مناسب دویدن، هاي  شرت ها و تی پوشش مناسب، براي تمرینات ورزشی در آموزش سالمت شلوارك -

  .هاي ورزشی استگرمکن و کفش
  واحدهاي ورزشی

هاي  شرت سفید و کفشهاي مشکی، شلوار دو یا شلوار گرمکن مشکی، تی پوشش مناسب براي واحدهاي ورزشی شلوارك -
  .ورزشی است

هاي کتانی  شرت و کفشین، تیج. باشدهاي غیررسمی کاري میلباس مناسب براي اردوهاي مطالعاتی یا بازدیدها لباس -
  .هاي مناسبی نیستندلباس

 
شرت سفید هاي ورزشی، شلوارك یا  شلوار مشکی، لباس مخصوص دویدن یا گرمکن مشکی، تی لباس مناسب براي فعالیت -

  .و کفش کتانی است
. سب براي هر فعالیتی را بپوشندهاي بدنی شرکت خواهند نمود، باید لباس تمرین مناها و تمریندانشجویانی که در ارزیابی -

 . جین، بوت، یا کاله نباید پوشیده شود
  

شود که کالس را  شود زیرا از دانشجویانی که پوشش نامناسب دارند خواسته میلباس نامناسب باعث غیبت می
  .ترك کند
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  )آمریکا( ïوهام واحد آیداه دانشگاه جوان بریگ

IIddaahhoo--BBrriigghhaamm  YYoouunngg  UUnniivveerrssiittyy    
  

  معیارهاي پوشش و آرایش 
، عقل سلیم، قدرت تمیز، با مالحظه بودن و برخورداري از معیارهاي باالي اخالقی، شعارهاي اصلی معیارهاي  سلیقگی خوش

رفتار زشت یا پوشش و آرایش عجیب و غریب و نامتناسب در هر زمان و مکانی ممکن است به . پوشش و آرایش هستند
نوع پوشش باید متعادل بوده و از نظر اندازه، طول، . وي منجر گردد بازنگري ادراك فرد از رفتار  و شخصیت مورد انتظار

لباس مردان و زنان باید نشانگر جنسیت آنان باشد و در عین . هاي مختلف کامالً مناسب باشد سبک و تناسب براي مناسبت
ي  نگر شخصیت زنانهبراي زنان انتخاب لباس، نشا. هاي عجیب و غریب، و نامتعارف، اجتناب به عمل آید حال از مدل

سلیقگی و مردانگی  در خواهند آمد و براي مردان، پوشش نشانگر خوش »قدیسان روز آخر«آنهاست که در کسوت زنان 
هاي لباس و  به سبب تغییر مداوم شیوه.است؛ براي بدل شدن به فردي که بار مسئولیت کشیشی را بر دوش خواهد گرفت

هاي نامناسب  تشخیص داده  هاي متداول در دنیا، ممکن است در دانشگاه به عنوان مدلها و مد آرایش، برخی روندها و سلیقه
تواند یک مد و شیوة خاص را غیر  رئیس دانشکده پس از مشورت با کارکنان خود و شوراي ریاست دانشگاه می. شوند

  .مناسب و غیر قابل قبول، اعالم نماید
  

    )آرایش(هاي پوشش و وضع ظاهري  استاندارد   
ها و اصول  شیوه پوشش و آرایش مردان و زنان همواره باید متعادل و متناسب، مرتب و تمیز بوده و در راستاي ارزش

  .آیداهو و کلیساي عیسی مسیح و قدیسان روز آخر باشد) BYU(هام   مورد نظر دانشگاه جوانان بریگ
ي  شخصیت افراد است که از طریق آن اعضاي جامعههایی است که نشانگر وقار و  تعادل و پاکیزگی، مهمترین ارزش

)BYU (دانند تا معیارها و مقررات آن را مراعات  اعضاي جامعه خود را متعهد می. کنند اصول و معیارهاي کلیسا را معرفی می
ات کلیسا با عنوان هام آیداهو و منشور گیري هیئت امناي دانشگاه بریگ ي جهتدهنده معیارهایی که نشان. و از آنها تبعیت کنند

ي دارد) CES(مؤسسات آموزش عالی  این اصول راهنما به تمامی. خواهد بود» براي تقویت جوانان« کاربرد و اجراي این . تسرّ
  .مقررات ممکن است برحسب شرایط محلی مؤسسات مختلف، اندکی با یکدیگر تفاوت داشته باشد
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  مردان 
  .ظاهري همواره باید رعایت گرددپاکیزگی و مراقبت دائم از وضعیت       -

  .هاي نامتعارف اجتناب شود و موها باید تا باالي یقه کوتاه شوند ها و رنگ آرایش مو باید مرتب و تمیز باشد، از مدل  -
 . تر بیاید و یا به گونه برسد ي گوش پایین خط ریش، نباید از نرمه. ها نیز باید از زیر موها بیرون بماند گوش  - 

از آقایان انتظار . تر باشد هاي دهان پایین سبیل نباید از گوشه. ورتی که فرد سبیل دارد باید آن را مرتب نگهدارددر ص  -
 . همچنین ریش گذاشتن مجاز نیست. رود که به طور مرتب اصالح کنند می

 . باشد حلقه انداختن به گوش و سوراخ کردن سایر اعضاي بدن قابل قبول نمی   -

 .دانشگاه حتماً باید کفش پوشیده شود هاي عمومی محوطه تمامیدر    -

 
  زنان 
  . پاکیزگی و مراقبت دائم از وضعیت ظاهري، همواره باید به اجرا گذاشته شود   - 
  .باشد نما ممنوع می باز و یا بدن آستین، بندي، پشت لباس و پوشش نامناسب، لباس بی   - 
 . باشد لباس چسبان و چاك باالي زانو نیز مجاز نمی    - 

 . ها باید تا زیر زانو و بلندتر از آن باشند ها و دامن پیراهن    - 

 . هاي نامتعارف اجتناب شود ها و رنگ آرایش مو باید تمیز و مرتب بوده و از مدل   - 

 . گردند و سایر اعضاي بدن، نامناسب تلقی می) بیش از یک جفت(سوراخ کردن بیش از حد نرمه گوش    - 

 .است و  محوطۀ دانشگاه پوشیدن کفش الزامی در اماکن عمومی   - 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )آمریکا( ïدانشگاه بایلور
BBaayylloorr  UUnniivveerrssiittyy  

 
  پوشش و وضع ظاهري دانشجو

دانشگاه . هاي آموزشی است و از دید دانشگاه اولویت این هدف کمتر از ا هدا ف دیگر نیست برنامههدف دانشگاه، اجراي 
بر این باور است که این هدف چنان باید از سوي دانشجویان مورد احترام باشد که در لباس و وضع ظاهري آنان تجلی پیدا 

ي دانشگاه مشغول به کار  هاي دیگر در محوطه در فعالیتیابد یا  ها حضور می کند به ویژه در زمانی که دانشجو در کالس
هاي درون محوطه  فعالیت رود که معیارهاي پوشش و آرایش فردي را درحین انجام تمامی  از دانشجویان انتظار می. شود می

گاه بایلور، بر این نکته دانش. شود  اندرکار مراعات می اي که این معیارها توسط سایر افراد دست دانشگاه رعایت نمایند، به گونه
. مشی خاص یا مقررات ویژه در مورد پوشش افراد و معیارهاي آن کاري دشوار است گذارد که تعیین و رعایت خط صحه می

  .به منظور رعایت این استانداردها مبذول گردد» معاونت امور دانشجویی«به همین سبب، دقت زیادي باید از سوي 
رود در بیرون و درون دانشگاه، در همه حال پوشش و لباس مناسب بر تن داشته  تظار میبدین منظور از دانشجویان ان

  .دانشجو براي صبحانه یا کارهاي دیگر با لباس خواب به هر نحوي که باشد، نامناسب تلقی خواهد شد  مراجعۀ. باشند
ر اینکه پیشاپیش مجوز دانشگاه را براي دانشجویان نباید ظاهر خود را به شکلی تغییر دهند که قابل شناسایی نباشند، مگ

هر دانشجویی که در این زمینه خاطی شناخته شود، ممکن است مورد اقدامات . مبادرت به چنین کاري دریافت نموده باشد
  .تنبیهی و انضباطی دانشگاه قرار گیرد

  
تریا و دفاتر اداري دانشگاه و عدم رعایت تناسب  هاي نامناسب براي حضور در کالس، کافه تخطی از قوانین، نظیر پوشیدن کفش

  . لباس با زمان و مکان، ممکن است دانشجو را در معرض اخراج یا سایر اقدامات تنبیهی قرار دهد
و مقامات مرتبط با وي در زمینه پوشش و وضع ظاهري » جوییمعاونت امور دانش«رود که پیشنهادات صائب و معقول  امید می

هاي معقول و منطقی ممکن است به ممانعت از  هرگونه تخطی از پذیرش این درخواست. دانشجویان، مورد پذیرش آنان قرار گیرد
  .ورود مجدد دانشجو به دانشگاه در ترم جاري یا سایر اقدامات انضباطی منجر شود
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 )آمریکا(ïدانشگاه کورنل

  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy  
 دانشکده جانسون

TThhee  JJoohhnnssoonn  SScchhooooll  
 

  مقررات پوشش
  :هاي ذیل را تعیین نموده است ندارد، اما دستورالعمل این دانشگاه مقررات پوششی رسمی

به عنوان عضو یک دانشکده، اغلب شما با افرادي در تماس خواهید بود که سرپرست تعداد زیادي از مردم با 
آیند که به  کنند، در صدد جذب افراد جوانی بر می کسانی که از دانشکده بازدید می. باشند گذاري مالی عظیم می سرمایه

در هریک از . اند کرده شوند یا براي کسب راهنمایی از آنان به دانشکده مراجعه  التحصیل می زودي از دانشکده جانسون فارغ
آنان انتظار . نمایند اند، ارزیابی می طریق وضع ظاهري کارکنانی که در برابر آن قرار گرفتهاین موارد میهمانان، دانشکده را از 

  .اي ظاهر شوند کنند،به صورت افراد حرفه دارند که کارکنانی که با آنان کار می
. آمریکا، لباس بپوشندهاي مهم  بنابراین از هر دیدگاهی که به این امر بنگریم، کارکنان باید مشابه افراد شاغل در شرکت

هاي گران قیمت نیست، بلکه بر اساس این  هاي بسیار زیاد براي خرید لباس این مقررات پوشش، نیازمند صرف هزینه
مقررات، پوششی که یک کارمند ممکن است در طی اوقات فراغت خود در منزل به تن داشته باشد از گردونه خارج 

  .گردد می
) هاي محلول(ها  هاي پس از اصالح، لوسیون توجه کنید از آنجا که عطریات، ادکلن. شت استنکته آخر و البته مهم، بهدا

هاي مو ممکن است براي یک فرد مبتال به آسم و تنگی نفس، ایجاد مشکل نماید؛ بنابراین هرچیز عطري و بودار  بدن و افشانه
این امر در صورتی که اتاق کار خود را با دیگري . باید به تنهایی مصرف شود و از مصرف همه آنها با هم اجتناب گردد

امروزه در خیلی از . ما باید مراقب بوي بدن و سایر بوهاي نامطبوع باشیم اي مشابه، تمامی به شیوه. است شریک هستید الزامی
ریک از ما وظیفه ه. کنیم هاي جدید باز کردن پنجره ناممکن شده و بسیاري از ما در فضاهاي بسته کار و فعالیت می ساختمان

داریم به کسان دیگري که در اطراف ما هستند، توجه کنیم و با درك متقابل آنان به وظایف خود در مورد بهداشت فردي 
  .خود عمل نماییم
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 )آمریکا(ïکالج کشاورزي آبراهام بالدوین
AAbbrraahhaamm  BBaallddwwiinn  AAggrriiccuullttuurraall  CCoolllleeggee  

  
ها پوشش مناسب براي تمرین ي همه فعالیت الزمه. کنند تناسب اندام شرکت دانشجویان باید در تمرینات بدنسازي و 

  .پوشیدن هر نوع جین، پوتین یا کاله و استفاده از آرایش نامناسب ممنوع است. است
  

  .شود تا کالس را ترك کنداز متخلف خواسته می
 
 
 

 )تایلند( ïالمللی فناوري سیریندهورن ي بین مؤسسه
SSiirriinnddhhoorrnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff    eecchhnnoollooggyy  ((SSIIIITT))  

 
  مقررات لباس متحدالشکل 

  »ثاماسات«از آنجا که تنظیم مقررات لباس یک شکل و پوشش دانشجویان بر طبق مقررات پوششی دانشگاه 
)Thammasat University (از  مفید و مطابق مصالح، تشخیص داده شده است، لذا دانشجویان تشویق خواهند شد تا

فرهنگ پوشش توأم با ادب و احترام تبعیت نمایند و به این ترتیب زمینۀ احترام به خویشتن و جامعه در آنان ایجاد شده و 
  .بخش خواهد شد ي زندگی، الهام برایشان راه گزینش بهترین رفتار و شیوه

 هاي مناسب لباس 
  .مطابق شأن ادب دانشجو باشندشود که کامالً پاکیزه و  هایی اطالق می لباس مناسب به لباس

  :لباس مناسب براي دانشجویان پسر شامل 
لبۀ پایینی پیراهن باید داخل (کوتاه یا آستین بلند به رنگ سفید یا خاکستري بدون هرگونه نوار و طرح  هاي آستین پیراهن -

  ).شلوار گذاشته شود
  شلوارهاي ساده بدون طرح و به رنگ مناسب -
  .هایی با رنگ و طرح مناسب پوشیده شود جه بسته با طرح و رنگ مناسب که با جورابهاي پشت و پن کفش -
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  :هاي مناسب براي دانشجویان دختر شامل لباس 
  بلند یا کوتاه به رنگ روشن و فاقد هرگونه طرح و نوار رنگی ي آستین پیراهن زنانه -
  یا شلوار با طرح و رنگ مناسب) نه خیلی کوتاه(دامن ساده  -
  هاي بنددار با رنگ و طرح مناسب هاي پشت بسته یا کفش شکف -

یا دانشگاه ) SIIT(هاي آستین کوتاه و آستین بلند تولیدي  دهد که پیراهن مؤسسه به دانشجویان این اجازه می :تبصره
  .بایست داخل شلوار یا دامن قرار گیرد لبه این پیراهن می. سات را به تن کنند ثاما

هاي لی باید از رنگ و طرح  لباس. دهد که از شلوارهاي لی ساده استفاده کنند این اجازه را میمؤسسه به دانشجویان 
  .باشند هاي لی مد روز نمی راه، رنگارنگ یا لباس هاي راه دانشجویان مجاز به پوشیدن لباس. مناسبی برخوردار باشند

  :هاي نامناسب لباس
  هاي فاقد یقه و آستین شرت تی -
  شلوارك -
  راه، رنگارنگ یا مد روز راه) لی(هاي جین  لباس -
  پیراهن، شلوار یا دامن توري -
  صندل -
  هرگونه کاله و سرپوش -
  

  و اداري براي دانشجویان دختر و پسر هاي رسمی پوشش مناسبت
پوشیدن لباس متحدالشکل دانشجویی یا لباس کارگاهی یا هر لباس مناسب  SIITي  ي مؤسسه لباس رسمی، در محوطه -

  .است در اتاق امتحانات، پوشیدن لباس متحدالشکل دانشجویی الزامی. باشد دیگري می
  . پوشش رسمی، در آزمایشگاه عملی، پوشش منطبق با طرح و شیوه مورد نظر استاد یا ناظر آزمایشگاه است -
پوشیدن لباس متحدالشکل دانشجویی اجباري است، عالوه بر آن استفاده از کراوات به  هاي رسمی همچنین در مناسبت -

  .است سات براي دانشجویان پسر الزامی رنگ آبی تیره همراه با نشان دانشگاه ثاما
  
 
  

 
 
 



 )آمریکا( ïدانشگاه سنت لوئیس
SSaaiinntt  LLoouuiiss  UUnniivveerrssiittyy  

 
  مقررات پوشش

اي و تخصصی در مقابل دانشجویان،  تصویري حرفه» لوئیس سنت«کارکنان دانشگاه  این نکته حائز اهمیت است که تمامی
پایان نیمسال تحصیلی و فرا رسیدن هواي گرم . اولیاء آنان، بیماران و مراجعانی که با آنها سرو کار دارند عرضه نمایند

رعایت مصالح در نوع پوشش و رفتار از . شی دانشگاه ایجاد خواهد نمودتابستانی فرصتی را براي بازنگري مقررات پوش
اي لباس  رود به شیوه از کارکنان انتظار می. ضروریات ایجاد  تصویري مناسب از دانشگاه و عملکرد قابل قبول و مؤثر آن است

  . پوشش شما خواهد بود هاي شما تعیین کننده نوع نوع فعالیت. باشد بپوشند که مناسب محیط و نوع کار  آنان 
  

  :کاربرد دارد دستورالعمل زیر در مورد لباس کار غیررسمی
  .              باشد دار مجاز می پوشیدن شلوار، دامن و پیراهن یقه -
هاي  هاي دوبنده کشی، صندل شرت، تاپ هاي ورزشی، تی گیر و کفش هاي ورزشی، عرق هاي لی، لباس استفاده از لباس -

  .باشد ها کوتاه و شلوارك مجاز نمی پیراهنراحتی، 
ها را بر تن داشته  رود در همۀ مواقع این لباس به تن کنند، انتظار می) یونیفرم(شکل  از کارکنانی که الزم است لباس یک -
 .باشند

 
ی مورد نیاز، هاي حفاظتی و تجهیزات ایمن ي ذیربط خود تبعیت کرده و از لباس کارمندان باید از مقررات ایمنی اداره

  .ربط، مذاکره و مشورت بنمایند استفاده و در مورد هریک از الزامات مقررات پوششی با ناظر ارشد خود در قسمت ذي
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 )آمریکا( ïدانشگاه مجامع الهی جنوب غربی
SSoouutthhwweesstteerrnn  AAsssseemmbblliieess  GGoodd  nniivveerrssiittyy  ((SSAAGGUU))  

  مقررات پوشش در کالس و کلیسا
  مردان

دار،  هاي لی نباید وصله هاي مناسب قابل قبول هستند، لباس داراي طرح هاي شرت  دار مردانه و تی شلوار، پیراهن یقهلباس لی، 
  .شور باشند رنگ و رورفته یا سنگ

  زنان
نباید هاي لی  لباس. شوند هاي فاقد آستین مجاز شمرده نمی باز و پیراهن بلوزهاي یقه. بلوزهاي زنانه باید کامالً بلند باشند

استفاده از هرگونه شلوارك یا شلوار رکابی براي حضور در کالس یا کلیسا ممنوع . شور باشند دار، رنگ و رو رفته یا سنگ وصله
  .است

  پوشش تفریحی
  :باشد هاي زیر لغو می مقررات پوشش در زمان

  .تا زمان خاموشی) یا پس از کالس(بعدازظهر  1:30دوشنبه تا جمعه از ساعت  - 
  مدت روز شنبه تمام - 
  بعدازظهر و پس از بازگشت از مراسم عصرگاهی کلیسا 6صبح و بعد از ناهار تا ساعت  9روز یکشنبه قبل از ساعت  - 

  مردان 
هاي فاقد آستینی که  هاي تا زیر زانو و پیراهن عالوه بر آن شلوارك. هرگونه پوشش مناسب کالس یا کلیسا قابل قبول است

  .روبندة اسپاندکس قابل قبول نیست. بول هستندشانه را بپوشاند قابل ق
  زنان 

هاي فاقد آستینی که  هاي تا زیر زانو و پیراهن عالوه بر آن شلوارك. هرگونه پوشش مناسب کلیسا و کالس قابل قبول است
  .روبندة اسپاندکس قابل قبول نیست. شانه را بپوشاند مجاز است
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  پوشش ورزشی
  . کنندگان در مسابقات قهرمانی موضوعیت دارد این پوشش فقط براي شرکت

لباس ورزشی نباید در سرسراي خوابگاه یا ورودي آن، در مرکز دانشجویی، کافه تریا یا سایر اماکن و مراکز غیر ورزشی موجود 
  . در محوطۀ دانشگاه و یا در طول مراسم غیر ورزشی پوشیده شوند

  
  مردان

هایی که براي انجام یک فعالیت ورزشی   شکل یا پوشش هاي هم  ، زیرپیراهن، زیرشلوار و پیراهن رکابی با شلواركشرت بلند تی
  .لباس ورزشی، هم باید از نظر اندازه متناسب و متعادل باشد. اند؛ مجاز هستند مجاز شمرده شده

  
  زنان 

هایی که براي انجام یک فعالیت ورزشی مجاز شمرده  شکل یا لباس هاي یک گیر و شلوارك شرت بلند، زیرپیراهن و زیرشلوار، عرق تی
  . لباس ورزشی باید از نظر اندازه، لباسی متناسب و متعادل باشد. اند شده

  
 ي دانشگاه وضعیت پوشش در محوطه

 پوشش مناسب 
 پیراهن،دامن، بلوز و پلوور - 
 .شلوار کار یا شلوار لی که طول آنها تا قوزك پا برسد - 
 پیراهن ورزشی مناسب - 
 پوشش نامناسب 
 )از هر مدل( bibهاي  باالپوش - 
 استفاده از کاله، در کالس - 
 .اندازه لباس تا باالي زانو باشد      - 
 .چاك لباس تا زانو باشد      - 
 .لباس، خیلی کوتاه و برش داده شده باشد      - 
 .باز باشد لباس پشت      - 



 .باشدلباس بدون آستین       - 
همچنین .هاي بدن ممنوع است و سوراخ کردن سایر قسمت) بیش از یک سوراخ در هر گوش(افراط در سوراخ کردن گوش 

 .باشد استفاده از کاله در کالس ممنوع می

  

 
 
 

 )آمریکا( ïدانشگاه مسیحی آبیلن
AAbbiilleennee  CChhrriissttiiaann  UUnniivveerrssiittyy  
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همچنین . یک مسیحی معتقد و با نگرشی کامل و بالغ انتخاب کنند شوند تا لباس خود را به عنواندانشجویان ترغیب می
بنابراین بخشی از روند آموزشی، فراگیري رعایت . اي، آماده و مهیا کندکند تا دانشجویان را براي مشاغل حرفه دانشگاه تالش می

دشان در محوطه دانشگاه و کالس، کند تا راجع به لباس و ظاهر خوراهکارهاي زیر به دانشجویان کمک می. پوشش مناسب است
  .هاي دانشگاه مانند رویدادهاي ورزشی تصمیم بگیرند عبادتگاه و تمام فعالیت

دامن باز، شلوارك، . لباس باید مطلوب باشد. رود تا لباس مناسب مسیحیت بپوشنداز تمام دانشجویان و کارمندان انتظار می - 
  .باشد تاپ، مجاز نمی

باشد و در برخی موارد برخالف شریعت مسیحیت هاي متخصصین بهداشت می هر شکل یکی از نگرانیسوراخ کردن بدن به  - 
  .شودآسیب رساندن یا سوراخ کردن افراطی بدن نهی می. باشد می

 .نامه ابالغی مربوط به بخش خود، لباس بپوشند در طول ساعات کاري، کارکنان و دانشجویان باید مطابق با آیین - 

ها باید  البته اندازه شلوارك و دامن خانم. ها و دیر وجود دارد یدن شلوارك در محوطه دانشگاه، در خالل کالسامکان پوش - 
 . مطابق با استاندارد تا زیر زانو، تمیز و مناسب باشد

 .تواند مورد استفاده قرار بگیردهاي مربوطه می هاي ورزشی و در محللباس ورزشی مناسب در کالس - 

نماید چاپ شده، ممنوع  هایی که مسیحیت را هتک حرمت میها یا نوشته ها تبلیغات نامناسب، عکس که روي آن هاییلباس - 
 .است

 .شود تا در زمان عبادت، کاله خود را بردارنداز دانشجویان خواسته می - 

 .ال کنندهاي خودشان اعمممکن است مسئولین، پوشش بیشتري را در ارتباط با لباس دانشجویان در کالس - 
سؤاالت راجع به تبیین و اجبار این . باشدهاي جامعه دانشگاه می دستورالعمل و اجراي مقررات پوشش  از مسئولیت - 

  .استانداردها باید به رئیس دانشکده سپرده شود
  

 )آمریکا( ïدانشگاه الیبرتی
TThhee  LLiibbeerrttyy  WWaayy  UUnniivveerrssiittyy  

 
  ي مقررات پوشش فلسفه

ترین آن تعلیم این  کند که عمده هاي مختلف زندگی و براي اهداف متفاوت تربیت می دانشگاه الیبرتی دانشجویانی با شیوه
گونه،  براي نیل به این هدف و براي داشتن منش و رفتاري عیسی. است» قهرمانان خدمتگزار عیسی مسیح«افراد به عنوان 
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در این راستا پاکیزگی، آراستگی، تناسب و . نشگاهی، مشخص و وضع نموده استدانشگاه، معیارهایی براي پوشش در محیط دا
  .کننده از اهمیت برخوردارند فروتنی به عنوان عوامل تعیین

  .رود در همه حال عفت را در پوشش خود مراعات نمایند از دانشجویان انتظار می
 

 معیار پوشش براي مردان
گونه که توسط کمیته پوششی  بدان(هاي متضاد هستند  هاي متفاوت پوشش و آرایش مو، که مرتبط با فرهنگ شیوه

ها، یقه و ابروان را در هر وضعیتی  اي کوتاه شوند که روي گوش موها باید به گونه. باشد قابل پذیرش نمی) شود مشخص می
استفاده از . ها باید به طور مرتب کوتاه شده باشند ریش. بول استآرایش موي دم اسبی براي مردان غیر قابل ق. نپوشاند
  . باشند چنین سوراخ کردن بدن، در بیرون و درون دانشگاه مجاز نمی اي و هم هاي معمولی و گیره گوشواره

  پوشش در کالس
آن به داخل برده شود، دار، پیراهن مخصوص گلف یا چوگان، پیراهن یقه اسکی به شرطی که یقه  شلوار مرتب، پیراهن یقه

  .هاي معقول، قابل قبول است ولی نشانه و نوشتۀ آن نباید زیاد بزرگ باشد هاي داراي عالئم و نوشته و لباس
  .ها و جلسات مجاز نیست است ولی بر سر گذاشتن کاله در طی کالس پوشیدن جوراب الزامی

کلیسا و حضور در کالس رعایت مقررات پوشش هاي اداري دانشگاه و  در اول جلسات و هنگام تردد در ساختمان
  .است الزامی

  لباس غیر رسمی
هاي لی، استفاده از پیراهن، بادگیر، کفش و صندل، در طول انجام مراسم کلیسا  پوشیدن شلوارهاي مناسب  و مرتب، لباس

  ).شلوارك و پیراهن رکابی مجاز نیست. (مجاز است
 30/4ی انجام مراسم کلیسا، هنگام حضور در کافه تریا و بعد از ساعت در ساختمان دانشگاه و بخش اداري آن در ط

  .مجاز است هاي غیررسمی بعدازظهر پوشیدن لباس
  



 هاي ورزشی لباس
  .باشد هاي ورزشی مجاز می شرت، پیراهن رکابی، شلوارك مناسب و کفش گیر، تی پوشیدن زیرپیراهن، عرق

روي، مسابقات ورزشی،  هایی نظیر مسابقات و تفریحات، هنگام پیاده مناسبت ،(PE)هاي  این نوع پوشش در سالن دیوید، کالس
  .باشد هاي قابل انجام در فضاي مسقف، مجاز می ها و در ورزش کنسرت

دانشجویان در هنگام آمد و رفت به استخر باید پوشش . باشد ي استخر مجاز میپوشیدن لباس شنا، منحصراً در محوطه
هایی استفاده کنند که  ضروري است مردان از لباس). آنگونه که توسط دانشگاه ابالغ شده است(اشند مناسبی بر تن داشته ب

  . خیلی کوتاه و تنگ نباشد
  

   معیار و مقررات پوشش ویژه زنان
  .باشند قابل پذیرش نیست هاي مختلف دنیا مرتبط می ها و پوشش، آرایش مو که به فرهنگ شیوه
ها نیز باید مناسب  چاك دامن) چه در حالت نشسته، چه در حالت ایستاده(اید باالي زانو باشد ي پیراهن و دامن نب اندازه

) متر سانتی 5(تر از دو اینچ  بسته دارند نیز نباید کوتاه  هایی که چاك ي دامن اندازه. هاي باز آن زیر زانو باشد بوده و چاك
یقه باز که سینه را نمایان سازد مخالف عفت تلقی شده و غیر قابل هرگونه پوشش تنگ، پشت باز، توري یا . باالي زانو باشد

اي، تنها در گوش مجاز  هاي معمولی و  گیره استفاده از گوشواره. ایجاد سوراخ و آویختن اشیاء به بدن مجاز نیست. قبول است
  .باشد می

باشد و هرگونه پرسشی در مورد  ربط می ها و مسئولین ذي آموزش و اجراي مقررات پوششی به عهده رؤساي دانشکده
توانید با رئیس دفتر امور زنان دانشگاه در میان بگذارید؛ نظر وي در این موارد نهایی و قاطع  معیار پوشش براي زنان را می

  .خواهد بود
 پوشش در کالس

گیر  پوشیدن شلوارك و عرقشلوارهاي کوتاه و کاپري، . پیراهن، دامن، بلوز و شلوار نباید از جنس لی، به هر رنگی باشد
هاي  استفاده از کفش. دوزي شده ممنوع است هاي سوزن ها به استثناء نوشته اي بر روي لباس هرگونه نوشته. مجاز نیست

  ).هاي راحتی از هر مدل که باشد، مجاز نیست صندل. (راحتی و ورزشی مانعی ندارد
  .است انشگاه، ساختمان اداري آن و در طی مراسم کلیسا الزامیها و جلسات، ساختمان د ها، گردهمایی این پوشش در کالس

  
  ورزشی  لباس
  .شرت، شلوارك مناسب که تا وسط ران را بپوشاند، بالمانع است گیر، تی هاي ورزشی شامل عرق لباس



 

 

ایی در  پیهاي  هاي قابل انجام در فضاي بسته، کالس هاي ورزشی در سالن دیوید، در زمان انجام ورزش استفاده از کفش
  .باشد روي مجاز می هایی نظیر مسابقات، تفریحات و در هنگام پیاده مناسبت

دانشجویان در هنگام آمد و شد به استخر باید طبق ابالغیه . ي استخر مجاز است استفاده از لباس شنا منحصراً در محوطه
  .باشند از و بلوزهاي پشت باز، مجاز نمیب نما، توري، یقه هاي بدن لباس. دانشگاه لباس مناسبی بر تن داشته باشند

  
  لباس رسمی

هاي دانشجویان تازه وارد یا ارشد و مراسم اعطاي جوایز  هاي رسمی، نظیر ضیافت رود در مناسبت از دانشجویان انتظار می
و غیر قابل  هاي تنگ، پشت باز یا یقه باز، نامناسب لباس. و سایر مراسم رسمی، لباس مناسب و عفیف بر تن داشته باشند

هاي  بندي یا بدون  بند به شرط رعایت موارد فوق در این  پیراهن. ي باز دامن باید تا زیر زانو باشد پیله. باشند قبول می
  .شوند ها مجاز شمرده می مناسبت

  .شودهرگونه پرسشی در مورد پوشش مناسب و نامناسب باید با رئیس دفتر امور زنان دانشگاه در میان نهاده 
 
 
  

 
 

 )آمریکا( ï دانشگاه لومالیندا
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  مقررات پوشش 

از نظر سبک ) advantist(هاي یک فرد متخصص و معیارهاي کلیساي دندانپزشکی  در جهت همسویی با مسئولیت
با این سبک زندگی آشنا  دانشجویان باید. زندگی و وضع ظاهري، انتظاراتی از دانشجویان دانشکدة دندانپزشکی وجود دارد

بخش (این مقررات پوششی در مقررات اخالقی . شده و در جهت تبعیت از مقررات پوششی آن همکاري الزم را داشته باشند
اي و تخصصی گروه  هاي حرفه این مقررات به منظور ارتقاي سلیقۀ پوششی مناسب و ویژگی. توضیح داده خواهد شد) بعدي

اي مناسب از دانشکده  تنظیم شده و هدف دیگر آن مشارکت در ارائه تصویر و روحیه هاي بهداشت دندان مراقبت
  .دندانپزشکی است

                                                             
ï. www.llu.edu   

http://www.llu.edu


اندرکاران  عادات مربوط به آراستگی ظاهر بخش پراهمیتی از این تخصص بوده و از توقعات و انتظارات مردم از دست
رعایت  Prince Hall» سالن پرینس«حضور در این مقررات پوششی باید هنگام . گردد بهداشت دهان و دندان ناشی می

مقررات پوششی به طور کلی براي همه زنان و مردان، مصداق و موضوعیت دارد و در مواردي که این معیارها بر هر دو . شود
  .جنس حاکم است باید به طور واضح بیان شود

  .باس نیز باید تمیز و مرتب باشدپوشش و ل. رعایت بهداشت فردي، دهان و دندان مهم بوده و مورد انتظار است
و قسمتهاي ) 56صفحه (هاي مورد نظر کتاب دانشجویی دانشگاه لومالیندا،  وضع ظاهري فرد باید منطبق باتصویر و ارزش
  .باشد) 66صفحه (اصول رفتاري و معیارهاي پوشش و وضع ظاهري 

لباس مزبور بر تن نیست، پوشش فرد عبارت است لباس مورد قبول، لباس اتاق عمل همراه با شلوار است، در مواردي که 
  :از

  : مردان
 .دار و مناسب تخصص  باشند ها باید یقه پیراهن. شود، اما اجباري نیست کراوات ترجیح داده می -

 :زنان
 اي و مناسب باشد در درمانگاه زمانی که پیراهن و دامن طول پیراهن یا دامن باید ارائه دهندة تصویر و ظاهري حرفه -

  . هاي نایلونی استفاده شود پوشیده شده باید از جوراب
و   شور و رنگ هاي لی سنگ هاي لی به ویژه لباس عنوان لباس رو، لباس شرت به پوشیدن زیرپیراهن و تی: مواردي از قبیل -

ها و شلوارهاي  روي و تنیس، پیراهن هاي پیاده هاي ورنی، کفش هاي بندي، کفش هاي رکابی، تاپ رو رفته، شلوارك، پیراهن
  . باشد هاي مشابه مجاز نمی هاي کار، کوهنوردي و لباس گیر، پوتین عرق
 .ها پوشیده شوند از از هر نوع نباید در محوطۀ درمانگاه یا آزمایشگاههاي جلوب کفش   -

هاي بالینی موها را باید به نحوي شانه و  در بخش. موها باید تمیز، آراسته، مرتب، داراي مدل و طرح متعارف و متناسب باشند - 
 .ها را نپوشاند جمع کرد که در موقع خم کردن سر به جلو، روي صورت و چشم

 
   ش در مقررات پوشش ویژهپژوه

که جهت استخدام مشغول تحقیق در مورد شرکتی هستید؛ براي اتخاذ ترتیبات هرچه بهتر، سعی کنید از مقررات  هنگامی
توانید از مشاورین شغلی و کارشناسان ذیربط کسب اطالع  در این خصوص می. پوششی محل کار مورد نظر اطالع پیدا کنید

هاي  اي خود  اغلب از دستورالعمل در خصوص پوشش حرفهمشاغلی نظیر حقوق، بانکداري و حسابداري . نمایید
از سوي دیگر ممکن . فروشی و حراج برخوردارند هاي دیگر همچون تبلیغات تجاري، خرده تري نسبت به رشته سختگیرانه

  . تر از تصورات شما باشد ها، بسیار رسمی است این دستورالعمل



  :مشاوران شغلی ذکر گردیده استهاي ارائه شده از سوي  در اینجا شماري از توصیه
بر تن  اند لباس رسمی افراد جویاي کار باید در سطحی باالتر از شغل یا منصبی که براي آن به مصاحبه دعوت شده -

  .تر از مواقع تصدي کار لباس بپوشید کنند؛ این به آن معنی است که براي مصاحبه باید بسیار رسمی
گذارید، نمایانگر آن است که شما اهمیت موقعیت را درك کرده و  نمایش میمیزان رسمیتی که در پوشش خود به  -

اي برایتان مطرح است یک پوشش  در مواردي که شک و شبهه. کنید، احترام قائلید براي فردي که با او مالقات می
  .کارانه و محتاطانه براي جلسه مصاحبه، بهترین شیوه است محافظه

مشی و مقررات  ي منابع انسانی، یک نسخه از خط د؛ بهتر است از رئیس خود یا ادارهزمانی که به استخدام درآمدی -
کنند، لذا گمان نکنید که در شغل جدید  مقررات از سازمانی به سازمان دیگر فرق می. پوششی سازمان را درخواست نمایید

هاي  تاپ) جین آبی(هاي لی  پوشیدن لباسها  در برخی شرکت. هاي شغل قبلی خود را بر تن کنید توانید، همان لباس هم می
با تبعیت از مقررات سازمان . شود؛ در حالی که در برخی دیگر چنین نیست هاي جلوباز، مجاز تلقی می بدون آستین و صندل

  .احتیاط را رعایت فرمایید
. رشناسی شما وارد سازداي در تصویر تخصصی و کا لباس، عطر، زیورآالت، شیوه آرایش مو و موارد مشابه، نباید خدشه -

  .شما مبذول گردد  هاي گران باید منحصراً به اظهارات، لیاقت و توانمندي توجه مصاحبه
موهایی که بخش اعظم پیشانی را بپوشاند یا   از مدل. اي آنها اطمینان حاصل کنید از تمیز بودن موها و آراستگی حرفه -
  .ه کنید، اجتناب نماییدهایی که مجبور شوید موها را رو به عقب شان مدل
براي انجام مصاحبه باید ) به جز یک جفت گوشواره درگوش(آالت آویخته به اعضاي صورت و بدن  هرگونه زینت -

  .برداشته شود
 .گر باید پوشانده شوند پرتی مصاحبههاي قابل رؤیت به منظور جلوگیري از حواس خالکوبی -

 .اشندها باید تمیز و کامالً اتوکشیده ب لباس -

 .ها باید کامالً قالب تن فرد بوده و در هنگام نشستن یا قدم زدن کامالً بر بدن منطبق باشد و جابجا نشود لباس -

خاص شرکت روبرو   لباسی را برگزینید که با واکنش مثبت افراد مطلع در زمینۀ استانداردها، معیارها و سیاستگذاري -
 .شود

ساده و موفق حفظ کنید تا زمانی که کامالً به محیط جدید و مقررات پوشش شرکت  بنابراین ظاهر خود را تا حد امکان
 .آشنایی پیدا کنید

 



امکان دارد که فردي علیرغم آنکه . اي و تخصصی است هدف از وضع مقررات پوشش ارتقاي سطح سلیقۀ پوشش حرفه -
ظاهر شود، در چنین مواردي او به عنوان فردي اي  طبق مقررات پوشش لباس پوشیده است، با ظاهري نامرتب و غیرحرفه

  .سرپیچی کرده است» روح قانون«تلقی خواهد شد که از 
موردي از تخلف از معیارهاي پوشش و وضع ظاهري را مشاهده   که یک دانشجو یا یکی از اعضاي هیئت علمی هنگامی -

انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهام، معاون امور پس از . کرد، باید موضوع را به معاون امور دانشجویی گزارش نماید
در صورت عدم وصول به یک راه حل یا اصالح . کند دانشجویی به منظور حل و فصل یا تصحیح رفتار، با دانشجو مالقات می

ی مورد توافق طرفین، موضوع به کمیتۀ رفتار دانشجویی ارجاع خواهد شد و فرآیند عادي و مقتضی را در کمیته مزبور ط
 .خواهد کرد
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