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ها و  نامه حفظ حدود آداب اسالمي در دانشگاه آيين

 1/5/6611مورخ  621عالي مصوب جلسه  موزشمؤسسات آ

 گي و الحاقيه آننعالي انقالب فره شوراي

 ها حفظ حدود اخالق اسالمي در برخوردها و معاشرت

هالا  در  در دو رديالج اگانانال      دانشجويان زن و مرد الزم است در کالس   -6

 بنشيننگ.

ان ميسر ها  مخصوص زنان و مرد هرناه در دانشگاهي اگا کردن کس  -تبصره

هالا بايالگ    باشگ و مشکلي از لحاظ بودا  و کيفيت تحصيل ب  واود نياورد کالس  

 اگا باشگ.

ها  بيمالاران   ها  آموزشي بايگ کوشش شود ک  ب  تگريج بخش در بيمارستان -2

ها  عمالل از   زن و مرد از يکگيگر اگا باشگ، و همچنين هر اا ميسر است در اتاق

ن زن برا  زنان و رااز کادر پرستا المقگور حتيو اختسط زن و مرد خوددار  شود 

 شرعي رعايت نردد. مسايلمردان استفاده شود و 

ن، هال   اهالا  ترريقالاه هرنالاه بالرا  ترريالس پانسالم       ها و بخالش  در آزمايشگاه -6

متخصص مرد بود و ه  متخصص زن، از متخصص مالرد بالرا  بيمالاران مالرد و از     

 متخصص زن برا  بيماران زن استفاده شود.

ها، هرناه احتمالا  ازدحالام رود،    ها  تردد و نصب اعسناه در دانشگاه در محل -0

 ها  اگانان  برا  زنان و مردان درنظر نرفت  شود. بايگ محل

هالا    هالا و سالالن   ها و کارنالاه  الزم است ک  دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاه -5

اگانانال    طور ب خاص و ها   در نوبت المقگور حتيتشريح و اتاق کامپيوتر و غيره 
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 استفاده کننگ.

 شالوون هالا بايالگ منق الس بالا      ها( و خالود مالگ    ها  طراحي و مگ  )آتلي  سالن -1

 برا  زنان و مردان اگا باشگ. المقگور حتياسسمي باشگ و محيط کار 

هالا  مجالرا بال  کارهالا  نروهالي       دانشجويان زن و مالرد الزم اسالت در نالروه    -7

ها و طراحي و کارها  عملي و ماننگ آن بپردازنالگ،   هدانشجويي از ق يل انجام پروژ

 مگر اينک  مجرا کردن زن و مرد منجر ب  مختلج شگن کار يا تعقيلي آن نردد.

ها  ادار  با توا  ب  امکاناه  ها بايگ تگابير  اتخاذ کننگ تا در محيط دانشگاه -8

تعقيلالي   مواود از اختسط غيرضرور  زن و مرد تا اايي کال  منجربال  اخالتس  و   

 کارها نشود الونير  ب  عمل آورنگ.

 مسووالن مرد بايگ از منشيان مرد استفاده کننگ. -9

ها ک  عموم مرااع  کننالگنان مالرد هسالتنگ )ق يالل      در آن قسمت از دانشگاه -64

ها( الزم است از کارمنگان مرد استفاده شود و در آن قسمت کال  مرااعال     خوابگاه

 ن زن.کننگنان زن هستنگ از کارمنگا

هالا  غالخاخور     ها و اتالاق  خان  کتابخان  و خوابگاه امکان عمومي ماننگ قرائت -66

 برا  زنان و مردان اگا باشگ يا برا  هر انس از نوبت اگانان  استفاده شود.

 برا  اماکن ورزشي نوبت استفاده مردان بايگ اگا از نوبت زنان باشگ. -تبصره

و کارمنالالگان بايالالگ مقالالابس بالالا مقالالرراه  روابالالط ميالالان اسالالتادان و دانشالالجويان -62

دانشگاهي و ضوابط اخسق اسسمي باشگ و هرناه کسي خسف آن را مشاهگه کالرد  

واقع نشگ مراتب  موثربنابر اصل نهي از منکر ب  متخلفان تخکر دهگ و انر تخکر او 

 را ب  مقاماه مسوو  دانشگاه اطسع دهگ.

ش اسالسمي اسالتفاده کننالگ و از    زنان در محيط کار و تحصيل بايالگ از پوشال   -66

ها  تنگ و زننگه و آرايش و ت رج پرهير کننگ و مردان نير ن ايگ از  پوشيگن ل ا 

 ها  زننگه استفاده کننگ. ل ا 

ها و مگار  عالالي خواهنالگ بالود     نام  رؤسا  دانشگاه مسوو  اارا  اين آيين -60
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ني ب  تخلفاه ادار    رسيگها هيأه اطي يا ضها  ان تواننگ با کمک کميت  ک  مي

 ب  تخلفاه رسيگني نماينگ.

 عالي خواهگ رسيگ. نام  متعاق اً ب  تصويب شورا  تخکر: فصو  بعگ  اين آيين -65

 1مشمو  مقرراه ذيل خواهگ بود: يسفرها  دانشجوي -ماده واحده

سفرها  دانشجويي بايگ با تصويب و صالگور مجالوز توسالط شالورا  فرهنگالي       -1

 ؛دانشگاه انجام شود

هالا  فرهنگالي و بازديالگها      مقصود از سفر دانشجويي، کلي  مسافره -6تبصره 

منظور زياره، و  علمي دست  امعي نروهي از دانشجويان يک دانشگاه است ک  ب 

 شود. تفريح با مجوز شورا  فرهنگي دانشگاه برنرار مي

اه، واحگها  برنرار کننگه اردو  دانشجويي غيردولتي خارج از دانشالگ  -2تبصره 

 بايست نس ت ب  اخخ مجوز از شورا  فرهنگي دانشگاه اقگام نمايگ. مي

سفرها  درسي و پژوهشي ک  با حضور استاد و مجوز نروه آموزشالي   -6تبصره 

 باشگ. مي اشود از شمو  اين مصوب  مستثن دانشکگه برنرار مي

ر با تأييالگ مکتالوم مراالع صالاد    صرفاً  برنرار  اردوها  مختلط )دختر و پسر( -2

 ؛کننگه مجوز قابل اارا است

در سفرها  دانشجويي، محل برنرار  اردو و مسير آن در اطسق مقالرراه بال     -3

 اطي دانشگاه و ضمنرل  محگوده دانشگاه محسوم و در اين مگه رعايت مقرراه ان

 ؛ساير مقرراه مربوط الرامي است

دسالتگاه مربالوط   دستورالعمل اارايي موضوع اين الحاقي  توسط باالترين مقام  -4

 شود. برا  اارا ابسغ مي
 

ا  علي خامن سيگ -رييس امهور و رييس شوراها  انقسم فرهنگي  
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