منشور اخال یق
ّر هکاًی ضَاتطی دارد ٍ در توام داًطگاّْای دًیا ضَاتط پَضص جْت ارتقا جایگاُ رفیع علن اجرا هی ضَد.در اسالم
چادر تِ عٌَاى حجاب ترتر هَرد تاکید است ٍ یک هسلواى تاید پَضص هٌاسة داضتِ تاضد.

استفادُ از کالُ تدٍى هقٌعِ ٍ ًپَضاًدى کاهل هَی سر ،گردى ،سیٌِ ٍ ّر جای دیگر تدى تجس صَرت ٍ دستْا
تا هچ ( هاًٌد استفادُ از رٍسری ّای ًازک ٍ کَتاُ ،استفادُ از جَراب ًازک ٍ ) ...
استفادُ از ضلَارّای چسثاى ٍ کَتاُ ٍ ضلَارّایی کِ تعودا پارُ یا ٍصلِ داضتِ تاضد.
تلٌد تَدى ًاخي ( تیص از حد هعوَل ) ،استفادُ از ًاخي هصٌَعی ،استفادُ از جَاّرات ًاخي یا طرح ّای ٌّری
رٍی ًاخي ،استفادُ از الک ًاخي ٍ پاتٌد ٍ آرایص داضتي حتی در حد کن در هحیط آهَزضی.
استفادُ از هاًتَّای ًاهٌاسة (هاًٌد هاًتَّای کَتاُ تاالتر از زاًَ ،هاًتَّای تلٌد دارای چاک تاالتر از زاًَ،
هاًتَّای تٌگ ٍ چسثاى ،لثاسْای ضثِ هرداًِ ٍ غیر هتعارف ،هاًتَّای تدٍى دکوِ ٍ جلَتاز یا حریر ٍ تا رًگْای
تسیار رٍضي ٍ زًٌدُ ٍ آستیي کَتاُ ) ...
استفادُ از کراٍات ٍ پاپیَى از ّر ًَع ،لثاس ضدیدا اًداهی ،کَتاُ ،چسثاى ،تٌگً ،ازک ٍ ضلَارّایی کِ تعودا پارُ
ٍ ٍصلِ داضتِ تاضٌد ٍ لثاس آستیي خیلی کَتاُ هاًٌد حلقِ ای یا رکاتی ،لثاس تا رًگْای زًٌدُ ٍ جیغ ،تی ضرت
ٍ تلَز ٍ پیراّي خیلی کَتاُ ٍ ضلَارّای کَتاُ ٍ ...
استفادُ از رًگ ّا ٍ آرایص ّای هَ تصَرت تٌد ٍ زًٌدُ ( هص کردى ،فر کردى ،تافتي ٍ…) ،تلٌد تَدى هَ تیص
از حد هعوَل تطَری کِ از یقِ لثاس پاییي تر تیاید ٍ … هوٌَع هی تاضد.
ترداضتي اترٍ ،تاتَ کردى ٍ رًگ کردى ٍ استفادُ از گردًثٌد یا پاتٌد.

استفادُ از لثاس ،پیطاًی تٌد ،ضال ،دستوال گردى ،کورتٌد ،اًگطتر ٍ کیف ّایی کِ دارای ًقَش ٍ ًَضتِ ّایی
تا حرٍف التیي ٍ زًٌدُ ٍ یا دارای عالهت گرٍُ ّای ضد اسالم ،ضد اًقالب ٍ ضد اخالق تاضٌد.
خالکَتی ٍ چاج در ًَاحی قاتل رٍیت تدى
ته منظور حفظ حرمت محیط علمی دانشگاه و کرامت دانشجو ،از ورود دانشجویانی که
مصادیق مصوب در دانشگاه را که در قالة منشور اخالقی تدوین شده رعایت ننمایند
جلوگیری ته عمل خواهد آمد و تر اساس قوانین و مقررات کمیته انضثاطی ترخورد خواهد شد.

