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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه                                          

 : تعهد نامه110کاربرگ 

 :ضرت علی )ع(ح

 ا باشید و خود نیز بدان امر کنید، نهى از منکر را بپذیرید و خود نیز از آن نهى کنید.امر به معروف را پذیر

 

 هـایدانشـگاه جـا کـهجدیـد  از آن ورودی دانشجوی شما به و خیرمقدم تحصیلی آغاز سال فرا رسیدن تبریك با

 دانشجوئی و اسالمی اتشئون رعایت و اجتماعی ، اخالقی سالمت حفظ هستند و و معرفت دانش مهد تحصیل ، کشور

 حفـظ جهـت آمـوزش عـالی انضـباطی مقـررات از ایچکیده بدینوسیله لذا است، ضروری بسیار مقدس مکان این در

 زیـر مـوارد رعایـت اسـت بـدیهی. گرددمی مساعدت و همکاری تقاضای شما و از دانشگاه یادآوری قداست و سالمت

 .گرفت خواهد قرار رسیدگی مورد ،ضوابط نظام آموزش عالی بقط شود کهمی محسوب تخلف آن رعایت عدم و الزامی

 الف( الزامات رفتاري:

 .اجتماعی و دوری از جرائم عمومیرعایت شئون ( 1

 آموزشی و مقررات اداری دانشگاهی ضوابط رعایت( 2

 .های دینیرعایت موازین اسالمی و حفظ حرمت (3

 رعایت اصول اخالقی و معیارهای فرهنگی( 4

 

نامه انضـباطی دانشـجویان آورده نامه و شیوهدر آیینبه تفصیل یادشده  مواردبه یادآوری است که هر یك از الزم 

رعایت  ی اولیه در محیط آموزشیهاضرورته این مراجع ضروری است. از جمله شده و برای آگاهی از مفاد آن، مطالع

 :گرددتبیین میمختصراً باشد که در ادامه پوشش دانشجویان می

 ب( الزامات پوشش:

 : دختران پوشش ضوابط

 هـای محـیط ، هـا جشـن نظیـر هـا محیط سایر لباسهای با و بوده دانشگاه شأن در و مناسب وضعیتپوشش با   -1

 .باشد افراطی مدهای از دور به و متفاوت...  و ورزشی ، تفریحی

 نگردد. وجهت جلب موجب و نباشد زننده و تند و بوده متعادل باید لباسها رنگ -2

 هـای پـوتین(  سـانت 5 باالی)  بلند خیلی های پاشنه. باشد دانشگاه منزلت و شأن خور در و ساده باید ها کفش -3

 باشد.نمی مجاز ، گردد می استفاده ویژه مجالس و ها مهمانی در که هایی کفش و بلند

 .باشدمی الزم آموزشی های محیط در جوراب پوشیدن -4

 .باشد... (  و ساعت ، ازدواج حلقه) مجاز مصادیق از باید آموزشی محیط در استفاده مورد رآالتزیو و جواهرات -5
 


