
 تعالی بسمه

 معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه کاشان  1اطالعیه شماره 

 1۴41فعالیتهای آموزشی بهار ضوری شدن مجدد پس از ح

 

 دانشجویان، هویتی   و اخالقی فرهنگی، تربیت و روز  علوم آموزش با که است کشور عاقله قوه تربیت مهم بسیار مراکز از دانشگاه

 .مینماید تضمین را کشور جانبه همه شکوفایی و رشد و اقتدار و میسازد را کشور آینده

 ،متانت، وقار موجب  عفاف و حجاب. ببرد بین از را آن تا گرفته هدف را آن دشمن که است ملّی اقتدار عوامل از یکی عفاف و حیا

 فرهنگ در ریشه و انسان طبیعت با منطبق ارزشی پوشش و عفاف.  است الهی نعمتهای ءجز و اسالم در زن ارزشگذاری و احترام

 شهر در و کشور پیشرو آموزشی و علمی مراکز از یکی قرن، نیم به نزدیک سابقه با کاشان دانشگاه. دارد ایرانیان ملی و دینی

 به مزّین آن معاصر تاریخ و دارد ادبی و علمی افتخارات از سرشار ای  گذشته که شهری .است کاشان دارالمومنین و پرافتخار

 .است آن ایمان با مردم سیاسی و دینی بصیرت و انقالبی مجاهدت

 شان تکریم جهت در و نشاط با و پویا فضایی ایجاد در همراهی و کمک انتظار دانشگاه عزیز و فهیم دانشجویان تمام از بنابراین

   .داریم عفاف و پوشش مقررات رعایت با را دانشگاه مقدس محیط واالی

 کاشان دانشگاه حجاب و عفاف شورای است دانشجو حق دانشجویی حقوق شناخت و دانشگاه قوانین با آشنایی اینکه به توجه با لذا  

 و توجه جهت ذیل شرح به آموزشی مراکز و ها دانشگاه شدن اسالمی شورای 1۹۱ جلسه مصوبه براساس مجاز پوششی مصادیق

 :رساند می استحضار به رعایت

 باشد دانشگاه محیط شأن در و مناسب وضعیت با آراسته و ساده دانشجویان لباس رود می انتظار  -1 

 .شود اجتناب شود می توجه جلب موجب که زننده و تند های رنگ با هایی لباس پوشیدن از و بوده متعادل لباسها رنگ  -۲

  باشد نمی مجاز و پسندیده آموزشی محیط شان خالف و نامتعارف زیورآالت و جواهرات از استفاده  -۳

 باشد نمی دانشگاهی جامعه فضای با متناسب مصنوعی ناخن و الک نیز و زننده و تند های آرایش از استفاده است بدیهی -۴

  .میشود توصیه نباشد، نما بدن و تنگ که مناسبی فرم لباس و پوشش از استفاده کارگاهی و آزمایشگاهی های بخش در -۵

 و جلوباز نما، بدن و تنگ ،زانو از باالتر کوتاه مانتوی) نامناسب شلوارهای یا مانتو پوشیدن از عزیز دانشجویان رود می انتظار  -۶

  نمایند اجتناب( دار وصله و پاره تعمدا   و کوتاه شلوار دکمه، بدون

 دانشگاه علمی محیط شرایط با مناسب آقایان برای کوتاه خیلی آستین با لباس و پاپیون و کراوات نیز و خانمها برای شال از استفاده -۱

  .باشد نمی

 .شود می محسوب دانشگاه نامه آیین و ضوابط خالف  دانشگاه فضای در دخانیات استعمال -۸ 

 صمیمانه همکاری خواستار کاشان دانشگاه حجاب و عفاف شورای فوق موارد غالب در دانشجویی حقوق منشور راستای در 

 .میباشد احسن نحو به دانشجویان


