
 ((قوانين پوشش در بعضي از دانشگاههاي معتبر دنيا))

 دانشگاه هاروارد آمريكا

دار و يا بدون يقه بپوشند.  دانشجويان اين دانشگاه موظفند در محيط خوابگاه و رستوران بلوز، پيراهن يا ژاكت يقه
 .پوشش شلوار آنها نيز بايستي بدون پارگي و ضخيم باشد

 .كفش چرمي يا متعارف در محيط دانشگاه و خوابگاه الزامي استپوشيدن 

روند، مردان موّظفند ژاكت يقه دار به همراه  ها كه دانشجويان براي صرف شام بيرون مي در بعدازظهر شنبه و يكشنبه

ي هاي ورزش كراوات و زنان نيز لباسي مناسب و شايسته داشته باشند. افرادي كه مايل به شركت در برنامه
 .هستند بايستي لباس و پوشش مناسب داشته باشند

دار  در باشگاه خصوصي وابسته به دانشگاه هاروارد، به استثناي رستوران، در همه جا مردان بايستي تنها پيراهن يقه
دانشجويان موّظفند مهمانان خود را از اين  .بدون كراوات و زنان نيز بايد پوششي متعارف و مناسب داشته باشند

 .انين پوششي مّطلع نمايندقو

 .در اين دانشگاه دانشجويان در طول شبانه روز نظام و ضوابط پوششي متفاوتي دارند

در تمامي اّيام هفته در رستوران و به هنگام صرف نهار مردان بايستي يك ژاكت و در هنگام صرف نهار يك ژاكت به 

 .اعّم از پيراهن و يا لباس بلند و متعارف داشته باشند همراه كراوات برتن كنند. زنان نيز موّظفند پوششي مناسب

 

  آمريكا  دانشگاه تگزاس *

آرايش صورت براي مردان و زنان در صورتي مجاز است كه براي بهبود ظاهر طبيعي فرد به كار رود و موجبات كاستي 
 .ن دانشگاه ممنوع استدر ظاهر وي را به همراه نياورد، از اين رو هرگونه آرايش غليظ و نامتعارف در اي

نما  تر باشد و همچنين نبايستي بيش از حّد تنگ و بدن پوشش دامن زنان نبايد از هفت سانتي متر باالي زانو كوتاه
 .دار نيز ممنوع است باشد. دامن و پيراهن چاك

ر ورزشي پوشيدن شلوارك و هرگونه پوشش تنگ و چسبان براي مردان و زنان ممنوع است، همچنين پوشيدن شلوا
 .و ِكشي )ساپورت( در محيط دانشگاه ممنوع است

 .به اطالع دانشجويان مي رسد Dress Code ضوابط پوششي در قالب

 .كننده در محيط دانشگاه ممنوع است استفاده از هرگونه عطر و ادكلن غيرمتعارف و و با بوي تند و تحريك

بيعي و متعارف باشد، هرگونه استفاده از رنگ هاي موها در مردان و زنان بايستي تميز و مرّتب و به رنگ ط

 .غيرطبيعي ممنوع است. موهاي بلند نيز بايستي پشت سر جمع شده و بسته شوند

مردان موّظفند ريش خود را كوتاه و مرتب نگاه دارند و سبيل درصورتي مجاز است كه مانع از امور امنيتي و محافظتي 

 .نشود

 .كننده ممنوع است ن با بوي تند و تحريكاستفاده از هرگونه عطر و ادكل

 

 دانشگاه آكسفورد انگلستان*

دانشجوياني كه خواستار شركت در مراسم فارغ الّتحصيلي خود هستند بايستي صرفًا لباس و پوشش مصّوب 
 .ددگر الّتحصيلي دانشجوياني كه بدين موضوع توجه نداشته باشند جلوگيري مي دانشگاه را داشته باشند و از فارغ

 .گردد از فارغ الّتحصيلي دانشجوياني كه لباس مصّوب دانشگاه را براي مراسم به تن نداشته باشند جلوگيري مي

كليه دانشجويان دانشگاه بايد پوشش رسمي دانشگاه، كه معاون دانشگاه بعد از مشاوره با ديگر مسئولين و اعمال 

 .كند، را رعايت نمايند صالحديدها مصّوب مي

يستي از كت و شلوار تيره، پيراهن سفيد ساده، كراوات و جوراب استفاده نمايند. زنان نيز بايد دامن تيره يا مردان با

 .شلوار، بلوز سفيد، كراوات سياه، كفش سياه و در صورت نياز يك كت تيره بپوشند

هرگونه آرايش  .تر از زانو باشدلباس زنان در دانشگاه نبايد پشت باز و يا آستين كوتاه باشد. دامن و شلوارك نبايد باال

 .نامتعارف ممنوع است

 .دامن و شلوارك نبايد باالتر از زانو باشد. هرگونه آرايش نامتعارف ممنوع است

رنگ موها بايد طبيعي باشد و بلند گذاشتن و مدل هاي غيرمتعارف موها مجاز نيست. ريش ها نيز بايد كوتاه و مرّتب 

 .باشند

 ع مي باشدهرگونه خالكوبي ممنو
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