
 

 بوعلی سینا دانشگاه در آراستگیپیوست فرهنگی پوشش و 
 

 :مقدمه

 ها انسان رفتاري و ظاهري آراستگی که دهد می نشان بشري تمدن و فرهنگ تاریخ بررسی

. است جامعه هر فرهنگی بالندگی و بلوغ عظمت، دهنده نشان قومی هر در و مقطع هر در

 تمدنی نمادهاي وپیشروترین ترین برجسته از یکی عنوان به ایران و اسالم تمدن و فرهنگ

 دانشگاه تاسیس با همراه این بر عالوه. هست و بوده ملل و اقوام سایر توجه مورد همیشه بشر

 دانشمندان، تا است شده باعث انسان براي علم مقدس و معنوي ساحت علمی ومراکز

 از باالتر دانشگاه اجتماعی محیط در همیشه حوزه این با گران تعامل و دانشجویان

 .بدارند پاس را دانشگاه مقدس ساحت و کرده رفتار اجتماع رایج استانداردهاي

 

 کار دستور در دانشگاه محیط در افراد رفتاري و فرهنگی شئون و ظاهري آراستگی اینرو از

 استانداردهاي دانشگاهی هاي محیط تمامی در و گرفته قرار حوزه این اندرکاران دست همه

 ناشی هاي فرهنگ معرض خرده در که هایی دانشگاه در موضوع این. است شده تعریف الزم

 امروزه آنجائیکه از.گیرد می قرار توجه مورد تر بیش دارد قرار خارجی دانشجویان جذب از

 فرهنگ و اعتقادات باورها، بین فاصله ارتباطی و رسانی اطالع هاي شبکه پدیدآمدن دلیل به

 جوامع فرهنگی اصیل هویت و شده کم بسیار مختلف افراد رفتاري و شئون فرهنگی و ها

 به نسبت دانشگاهی جامعه آحاد تا است است الزم داده قرار مرج و هرج دستخوش را علمی

 .بدارند پاس را علمی جوامع هویت و بوده حساس مساله این

 

 هویت و برجسته فرهنگ و اسالمی بلند تعالیم از منبعث نیز اسالمی ایران دانشگاهی جامعه

 تالش شئون این حفظ براي و بوده حساس خود دارایی ارزشمند این به نسبت باید ایرانی

 در. باشد ها زمینه در تمامی شئون این به پایبندي نماد باید بوعلی سینا دانشگاه و نماید

 و ظاهري آراستگی حفظ راستاي در متعددي هاي دستورالعمل و ها نامه آیین خصوص این

 ابالغ و تدوین ایران اسالمی جمهوري در دانشگاه خانواده اعضاي رفتاري و شئون فرهنگی

 رفتاري و فرهنگی شئون و آراستگی دستورالعمل و مصوبات این از منبعث که است شده

 .گردد می ابالغ ذیل موارد در دانشگاه
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