
 آئين نامه حفظ حدود آداب اسالمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

  19/5/90    تاريخ آيين نامه
  ه شوراي عالي انقالب فرهنگي  مصوب يكصدوبيست و يكمين جلس

  6/5/1366: تاريخ ابالغ دش / 1908: غشماره ابال
 

  فصل اول 
   :حفظ حدود اخالق اسالمي در برخوردها و معاشرتها

   .دانشجويان زن و مرد الزم است در كالسهاي درس در دو رديف جداگانه بنشينند -1
از لحاظ  هرگاه در دانشگاهي جدا كردن كالسهاي مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشكلي: تبصره -2

  .بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد كالسها بايد جدا باشد

در بيمارستانهاي آموزشي بايد كوش ش شود كه به تدريج بخشهاي بيماران زن و مرد از يكديگر جدا   -3
باشد، و همچنين هر جا ميسر است در اتاقهاي عمل از اختالط زن و مرد خودداري شود وحتي المقد ور از 

  .ستاري زن براي زنان و مردان استفاده شود و مسائل شرعي رعايت گرددكادر پر

در آزمايشگاهها و بخشهاي تز ريقات هرگ اه براي تزريق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم   -4
  .متخصص زن، از متخصص مرد براي بيماران مرد و از متخصص زن براي بيماران زن استفاده شود

ونصب اعالنات در دانشگاهها، هر گاه احتمال ازدحام رود، بايد محلهاي جداگانه براي در محلهاي تردد    -5
  .زنان و مردان در نظر گرفته شود

 الزم است كه دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاهها و كارگاهها و سال نهاي تشريح و اتاق كامپيوتر و غيره  -6
  .ده كنندحتيالمقدور در نوبتهاي خاص و به طور جداگانه استفا

و خ ود مدلها بايد منطب ق با شوون اسالمي باشد و محيط كار حتي ) آتليه ه ا(سالنهاي طراحي و مدل   -7
  .المقد ور براي زنان و مردان جدا باشد

دانشجويان زن و مرد الزم است در گروههاي مجزا به كارهاي گروهي دانشجويي از قب ي ل انجام پروژه   -8
ي و مانند آن بپردازند، مگر اينكه مجزا كردن زن و مرد منجر به مختلف شدن ها و طراحي و كارهاي عمل
  .كار ي ا تعطيلي آن گردد

دانشگاهها بايد تدابيري اتخاذ كنند تا در محيطهاي اداري با توجه به امكانات موجود از اختالط غير   -9
  .به عمل آورند ضروري زن و مرد تا جايي كه منجر به اختالل و تعطيل كارها نشود جلوگيري

  .مسووالن مرد بايد از منشيان مرد استفاده كنند  -10



الزم است از ) قبيل خوابگاهه ا(در آن قسمت از دانشگاهها كه عموم مراجعه كنندگان مرد هستند از   -11
  .كارمندان مرد استفاده شود ودر آن قسمت كه مراجعه كنندگان زن هستند از كارمندان زن

مانند قرائت خانه كتابخانه و خوابگاهها و اتاقهاي غذا خوري بايد براي زنان و مردان جدا اماكن عمومي    -12
  .باشد يا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود

   .براي اماكن ورزشي نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد –تبصره 
مطابق با مقررات دانشگاهي و ضوابط اخالق اسالمي روابط ميان استادان و دانشجويان وكارمندان بايد   -13

باشد و هرگاه كسي خالف آن را مشاهده كرد بنابر اصل نهي از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او 
   .موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطالع دهد

نند و از پوشيدن لباسهاي تنگ و زننده و ن در محيط كار و تحص يل بايد از پوشش اسالمي استفاده كزنا  -14
 آرايش و تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباسهاي زننده استفاده كنند

مسوول اجراي اين آئين نامه روساي دانشگاهها و مدارس عالي خواهند بود كه مي توانند با كمك كميته    -15
  .فات رسيدگي نمايندهاي انظباطي يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به تخل

  .فصول بعدي اين آئين نامه متعاقباً به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد: تذكر  

  
شوراي عالي انقالب  الحاقيه آئين نامه حفظ حدود آداب اسالمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 

 10/7/82تاريخ ابالغ دش  / 4950: شماره ابالغ  9/1382/ 25مصوب پانصدو سيمين جلسه مورخ  هنگي فر

 
  ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي   :شرح

آئين نامه حفظ حدود و آداب اسالمي در دانشگاهها و  520شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه   
  :كردرا به شرح زير تصويب   13/5/66دش مورخ / 1908ابالغيه شماره (موسسات آموزش عالي 

  
   :سفرهاي دانشجويي مشمول مقررات ذيل خواهد بود: ماده واحده

   .سفرهاي دانشجويي بايد با تصويب و صدور مجوز توسط شوراي فرهنگي دانشگاه انجام شود -1
مقصود از سفر دانشجويي، كليه مسافرتهاي فرهنگي و بازديدهاي علمي دسته جمعي گروهي از دانشجويان يك : 1تبصره 

   .است كه به منظور زيارت، و تفريح با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار مي شوددانشگاه 
 

 واحدهاي برگزار كننده اردوي دانشجويي غير دولتي خارج از دانشگاه، مي بايست نسبت به اخذ مجوز : 2تبصره 

   .از شوراي فرهنگي دانشگاه اقدام نمايد



 
استاد و مجوز گروه آموزشي دانشكده برگزار مي شود از شمول اين مصوبه سفرهاي درسي و پژوهشي كه با حضور : 3تبصره 

   .مستثني مي باشد
 

   .صرفا با تاييد مكتوب مرجع صادر كننده مجوز قابل اجرا است) دختر و پسر( برگزاري اردوهاي مختلط   -2
 در سفرهاي دانشجويي، محل برگزاري اردو و مسير آن دراطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب   -3

   .و در اين مدت رعايت مقررات انظباطي دانشگاه و ساير مقررات مربوط الزامي است
 .مي شود دستور العمل اجرايي موضوع اين الحاقيه توسط باالترين مقام دستگاه مربوط براي اجرا ابالغ  -4

 


