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حفظ حدود اخالق اسالمی در برخوردها و معاشرتها:
 -1دانشجویان زن و مرد الزم است در کالسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
تبصره :هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کالسهای مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به
وجود نیاورد کالسها باید جدا باشد.
 - 2در بیمارستانهای آموزشی باید کوشش شود که به تدریج بخشهای بیماران و مرد از یکدیگر جدا باشد ،و همچنین هر جا میسر
است در اتاقهای عمل از اختالطزن زن و مرد خودداری شود و حتیالمقدور از کادر پرستاری زن برای زنان و مردان استفاده شود و
مسائل شرعی رعایت گردد.
 - 3در آزمایشگاهها و بخشهای تزریقات هرگاه برای تزریق و پانسمان ،هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن ،از متخصص مرد
برای بیماران مرد و از متخصص زن برای بیماران زن استفاده شود.

 - 4در محلهای تردد و نصب اعالنات در دانشگاهها ،هرگاه احتمال ازدحام رودباید محلهای جداگانه برای زنان و مردان در نظر
گرفته شود،
 - 5الزم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سالنهای تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتیالمقدور در
نوبتهای خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.
 - 6سالنهای طراحی و مدل (آتلیهها) و خود مدلها باید منطبق با شوون اسالمی باشد و محیط کار حتیالمقدور برای زنان و مردان
جدا باشد.
 -7دانشجویان زن و مرد الزم است در گروههای مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل انجام پروژهها و طراحی و کارهای
عملی و مانند آن بپردازند ،مگراینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختلف شدن کار با تعطیلی آن گردد.

 - 8دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیطهای اداری باتوجه امکانات موجود از اختالط غیرضروری زن و مرد تا جایی که
منجربه اختالل و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.
 - 9مسئوالن مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.
 - 10در آن قسمت از دانشگاهها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند (از قبیل خوابگاهها) الزم است از کارمندان مرد استفاده
شود و در آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن
 - 11اماکن عمومی مانند قرائت خانه کتابخانه و خوابگاهها و اتاقهای غذاخوریباید از برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس
از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره  -برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد.
 - 12روابط میان استادان و دانشجویان و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخالق اسالمی باشد و هرگاه کسی
خالف آن را مشاهده کرد بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول
دانشگاه اطالع دهد
 - 13زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسالمی استفاده کنند و پوشیدن لباسهای تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز
کنند و مردان نیز نباید از لباسهای زننده استفاده کنند
 - 14مسوول اجرای این آئیننامه روسای دانشگاهها و مدارس عالی خواهند بود که میتوانند با کمک کمیتههای انضباطی یا
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات رسیدگی نمایند.
تذکر :فصول بعدی این آئیننامه متعاقباً به تصویب شورایعالی خواهد رسید.

