((قوانين پوشش در بعضي از دانشگاههاي معتبر دنيا))
دانشگاه هاروارد آمريكا
دانشجويان اين دانشگاه موظفند در محيط خوابگاه و رستوران بلوز ،پيراهن يا ژاكت يقهدار و يا بدون يقه بپوشند.
پوشش شلوار آنها نيز بايستي بدون پارگي و ضخيم باشد.
پوشيدن كفش چرمي يا متعارف در محيط دانشگاه و خوابگاه الزامي است.
در بعدازظهر شنبه و يكشنبهها كه دانشجويان براي صرف شام بيرون ميروند ،مردان موظّفند ژاكت يقه دار به همراه
كراوات و زنان نيز لباسي مناسب و شايسته داشته باشند .افرادي كه مايل به شركت در برنامههاي ورزشي
هستند بايستي لباس و پوشش مناسب داشته باشند.
در باشگاه خصوصي وابسته به دانشگاه هاروارد ،به استثناي رستوران ،در همه جا مردان بايستي تنها پيراهن يقهدار
بدون كراوات و زنان نيز بايد پوششي متعارف و مناسب داشته باشند .دانشجويان موظّفند مهمانان خود را از اين
قوانين پوششي مطّلع نمايند.
در اين دانشگاه دانشجويان در طول شبانه روز نظام و ضوابط پوششي متفاوتي دارند.
در تمامي ايّام هفته در رستوران و به هنگام صرف نهار مردان بايستي يك ژاكت و در هنگام صرف نهار يك ژاكت به
همراه كراوات برتن كنند .زنان نيز موظّفند پوششي مناسب اعمّ از پيراهن و يا لباس بلند و متعارف داشته باشند.
*دانشگاه تگزاس آمريكا
آرايش صورت براي مردان و زنان در صورتي مجاز است كه براي بهبود ظاهر طبيعي فرد به كار رود و موجبات كاستي
در ظاهر وي را به همراه نياورد ،از اين رو هرگونه آرايش غليظ و نامتعارف در اين دانشگاه ممنوع است.
پوشش دامن زنان نبايد از هفت سانتي متر باالي زانو كوتاهتر باشد و همچنين نبايستي بيش از حدّ تنگ و بدننما
باشد .دامن و پيراهن چاكدار نيز ممنوع است.
پوشيدن شلوارك و هرگونه پوشش تنگ و چسبان براي مردان و زنان ممنوع است ،همچنين پوشيدن شلوار ورزشي
و كِشي (ساپورت) در محيط دانشگاه ممنوع است.
ضوابط پوششي در قالب  Dress Codeبه اطالع دانشجويان مي رسد.
استفاده از هرگونه عطر و ادكلن غيرمتعارف و و با بوي تند و تحريككننده در محيط دانشگاه ممنوع است.
موها در مردان و زنان بايستي تميز و مرتّب و به رنگ طبيعي و متعارف باشد ،هرگونه استفاده از رنگ هاي
غيرطبيعي ممنوع است .موهاي بلند نيز بايستي پشت سر جمع شده و بسته شوند.
مردان موظّفند ريش خود را كوتاه و مرتب نگاه دارند و سبيل درصورتي مجاز است كه مانع از امور امنيتي و محافظتي
نشود.
استفاده از هرگونه عطر و ادكلن با بوي تند و تحريككننده ممنوع است.
*دانشگاه آكسفورد انگلستان
دانشجوياني كه خواستار شركت در مراسم فارغ التّحصيلي خود هستند بايستي صرفاً لباس و پوشش مصوّب
دانشگاه را داشته باشند و از فارغالتّحصيلي دانشجوياني كه بدين موضوع توجه نداشته باشند جلوگيري ميگردد.
از فارغ التّحصيلي دانشجوياني كه لباس مصوّب دانشگاه را براي مراسم به تن نداشته باشند جلوگيري ميگردد.
كليه دانشجويان دانشگاه بايد پوشش رسمي دانشگاه ،كه معاون دانشگاه بعد از مشاوره با ديگر مسئولين و اعمال
صالحديدها مصوّب ميكند ،را رعايت نمايند.
مردان با يستي از كت و شلوار تيره ،پيراهن سفيد ساده ،كراوات و جوراب استفاده نمايند .زنان نيز بايد دامن تيره يا
شلوار ،بلوز سفيد ،كراوات سياه ،كفش سياه و در صورت نياز يك كت تيره بپوشند.
لباس زنان در دانشگاه نبايد پشت باز و يا آستين كوتاه باشد .دامن و شلوارك نبايد باالتر از زانو باشد .هرگونه آرايش
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 مرتّب
باشند.
هرگونه خالكوبي ممنوع مي باشد
ساير دانشگاهها:

-1دانشگاه ايالتي فلوريدا :براي دانشجويان فاقد پوشش مناسب نمره "صفر " لحاظ ميشود
 -2دانشكده آلن آمريكا :جويدن آدامس و پوشيدن "تيشرت " مجاز نيست
 -3دانشگاه النگوود آمريكا :هرگونه لباس بدننما" ،لي " و كفشهاي "صندل " ممنوع است
-4دانشگاه مديريت ماهاريشي آمريكا :موهاي بلند وپوشش لباسهاي لي مجاز نيست.
-5موسسه بينالمللي فناوري سيريندهورن :پوشيدن لباسهاي جين مقبول نيست.
 -6دانشگاه بريستول انگلستان:پوشيدن شلوارهاي "لي" و شلوارك مجاز نيست .
-7دانشگاه آدامز آمريكا :استفاده از عينكدودي ،آدامس و تنباكو ممنوع است
-8دانشگاه استمپ فورد بنگالدش:پوشيدن "تيشرت " و شلوار جين مجاز نيست
 -9دانشگاه اليبرتي آمريكا :موي "دم اسبي " و هرگونه پوشش تنگ و مخالف عفت ممنوع است
-11دانشگاه آتالنتيك فلوريدا آمريكا :رنگ كردن مو مجاز نيست
-11دانشگاه مجامع الهي جنوب غربي آمريكا :لباسهاي لي سنگشور مجاز نيست
-12دانشگاه كنت انگلستان:از پوشيدن لباس مذهبي مانند روسري استقبال ميشود
-13دانشگاه هاردين سيمونز آمريكا :لباس "لي " براي دختران و شلوارهاي تنگ ممنوع است

