
 
 ".اگر دانشگاه اصالح شود، مملکت اصالح می شود"): ره(حضرت امام خمینی 

 الگوهاي رفتاري مورد انتظار دانشگاه از شما بوده و بعنوان بخشی از گزینش در حین تحصیل شماست و در پرونده بخشی از، عزیز، موارد مطرح شده در ذیل دانشجوي
  .شما درج خواهد شد تحصیلی

همه بر این اذعان دارند که عدم رعایت آن قداسـت  . می رود رفتار و گفتار دانشجویان عزیز بر اساس اخالق اسالمی و متوازن با دانش اندوزي باشد بطور کلی انتظار -1
  .شگاه و به خصوص دانشجویان را زیر سوال خواهد بردندا
، پرهیـز  ...)وري ها، اردوهاي دانشجویی و دانشکده، کالس هاي درس، بوفه ها، غذاخمحیط هاي (پرهیز از اختالط نامناسب و غیرمتعارف در اماکن عمومی دانشگاه  -2

  .می باشدامري ضروري از هرگونه نزاع و درگیري و رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه 
دانشجویان، کلیه دانشجویان الزم است ضمن همراه داشـتن کـارت دانشـجوییدر هنگـام     شان ور براي شناسایی دانشجو از غیر دانشجو و ایجاد محیطی امن و در خ -3

و عـدم ارایـه آن فاقـد    ورودبه پردیس ها و دانشکده ها، در صورت درخواست انتظامات دانشگاه در محوطه دانشگاه نیز نسبت به ارایه کـارت دانشـجویی اقـدام نماینـد     
  .اطی می باشدوجاهت قانونی و داراي پیگرد انضب

بصـورت  ) زیارتی، سـیاحتی، تفریحـی، علمـی و آموزشـی    (یه اردوهاي لک 1366بر اساس آیین نامه هاي برگزاري اردو مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال  -4
وابط و چارچوب شوراي فرهنگی توسـط هـر   ز ضیی که خارج اغیرمختلط بوده و می بایست قبل از برگزاري، در شوراي فرهنگی دانشگاه مطرح شوند و لذا کلیه اردوها

کمیتـه  "و اجرا شوند غیررسمی بوده و دانشگاه در قبال آن هیچ تعهدي ندارد و اینگونه اردوهاي غیرمجاز قابل رسـیدگی در مراجـع ذي ربـط    شخص یا تشکلی طرح 
  .می باشند "انضباطی

قالب جرم بـوده و در صـورت مشـاهده بـا آن برخـورد      اناي نوظهور و نیز گروه هاي ضد و عرفان ه و غیرقانونی عضویت و یا همکاري و مساعدت با گروه هاي ملحد -5
  .قانونی خواهد شد

انجام پذیرد، بدیهی است در غیراینصـورت ایـن فعالیـت هـا فاقـد وجاهـت       بایستی تنها از مجراي قانونی  طرح مطالبات، پیگیري مشکالت، طرح ایرادات و انتقادات -6
  .د شدنمانعت از فعالیت هاي مزبور خواهم و ملزم به برخورد دانشگاهو بوده  قانونی

مجوزهاي تردد به اماکن مختلف آزمایشگاهی و پژوهشـی را در سـاعات اداري و غیـر    ) خصوصا ارشد و دکتري(دانشجویانی که در طول تحصیل در مقاطع مختلف  -7
هاي تردد سـایر  از مجوزسوء استفاده عدم همراه بردن افراد اضافی، اقامت غیرمجاز خارج از مجوز صادره، (اداري دریافت می نمایند، موظف به رعایت تمام قوانین تردد 

می باشند،  بدیهی است چنانچه در بررسی هاي منظم دوره اي همکاران حفاظت مصادیق تخلفات مزبور احـراز گـردد، مجـوز دانشـجو بکلـی لغـو و        ...) دانشجویان و 
  .دانشجو به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد
  خواهران  برادران

لباس برادران دانشجو باید معمولی باشد و رعایت تناسب در نحوه پوشـش   –1
 اخصوصـ  بیگانـه الزامی بوده و باید از پوشیدن لباس هایی که تقلید از فرهنگ 

استکبار غربی می باشد و در شان و شخصیت یک دانشجوي مسلمان ایرانی در 
  .نظام جمهوري اسالمی نیست خودداري شود

هاي زننده و غیرمتعارف، تنگ و نـازك، پیـراهن آسـتین     استفاده از لباس -2
  .کوتاه، باز کردن یقه و داراي مارك ها و عالیم مبتذل غیرمجاز می باشد

استفاده از انگشتر، دستبند، گردنبند طال و هچنین تقلید از هر گونه مـدل   -3
  .زننده در موي سر و صورت ممنوع می باشد

مري مغایر با اهداف تعلـیم و تربیـت بـوده و    از آنجا که استعمال دخانیات ا -4
داراي زیانهاي فراوان اجتماعی و جمعی و روانی اسـت، خـودداري از کشـیدن    
سیگار در محیط دانشگاه بخصوص در رستوران ها و محیط هـاي خوابگـاهی و   

  .کن مسقف ضروري می باشداام
از حـد   استفاده از کراوات و پاپیون و مش کردن و بلند کردن موهـا بـیش   -5

  .معمول، بافتن مو، تاتو کردن و خالکوبی ممنوع می باشد

  ".حجاب زن منحصر به چادر نمی باشد، اما چادر بهترین نوع حجاب است"

  مقام معظم رهبري
مانتو هاي کوتاه باالتر از زانو، مانتو هـاي چسـبان، تنـگ و بـدن نمـا و      استفاده از  -1

اظ رکیـک،  آستین کوتاه، داراي تصاویر و الفهمچنین مانتوهاي جلوباز و بدون دکمه، 
باشـد،   خودنمـایی دور از شان محیط علمی بـوده و مصـداق   عبارات مبتذل و پوچ که 

  .ممنوع است
استفاده از شلوار کوتاه و شلوارهایی که تعمدا پـاره بـوده یـا وصـله داشـته باشـد،        -2

  .ممنوع می باشد
ر بصورت متعارف و جـوراب و کفـش   استفاده از مقنعه معمولی و پوشاندن موي س -3

  .متناسب با محیط دانشگاه الزامی می باشد
وتین هاي بلند تا زانو و نیز داراي پاشـنه هـاي صـدادار در صـورتیکه     استفاده از پ -4

  .شلوار در داخل پوتین قرار گیرد و یا همراه با شلوارك استفاده شود، ممنوع می باشد
و عطرهـاي  ...)  ناخن مصـنوعی، الك هـاي مختلـف و    (استفاده از وسایل آرایشی  -5

  .باشد و جلب توجه نماید ممنوع استخودنمایی زننده که مصداق 

  
موارد مطـرح شـده فـوق الـذکر باشـید، بـدیهی اسـت         با درك عمیق متعهد به رعایت همهو با آگاهی الزم و کافی بعنوان قشر فرهیخته جامعه لطفا دانشجوي گرامی 

  .مسئولیت عدم رعایت قوانین بر عهده خود دانشجو می باشد
  .می باشم ط دانشگاه د به همه موارد خواسته شده در محیپاي بند و متعه.......................... فرزند .............................. اینجانب
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