
  )خانم هاویژه ( دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران منشور اخالقی، ضوابط رفتاري و پوشش
  خواهر گرامی

  با سالم،
رفتار، گفتار و پوشش تمامی اقشار دانشگاهی . هاي وسیع علمی و فرهنگی استدانیم رسالت دانشگاهیان، تالش و تعامل براي پیمودن افقهمانطور که می

  .دانشجویان، نقش به سزایی در این راستا داردبه ویژه 
شگاهیان بدینوسیله از شما دانشجوي محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوابط رفتاري و پوشش دان

  .می شوداري زعلم و صنعت ایران قدردانی و سپاسگ
انمنشور اخالقی دانشگاه علم و صنعت ایر

ا متعهد، بلکه ما دانشگاهیان، با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی، در مسیر تحقق آرمان هاي الهی، انسانی و سازمانی، خود ر
پایبندي به رعایت نظم و مفتخر به خدمت صادقانه به هم میهنان عزیز خود می دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداري و احترام به کرامت انسان ها، 

       تمر قوانین را وظیفه خود دانسته و در جهت ایجاد فضایی امن، صمیمی و سرشار از اعتماد براي رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه تالش مس
  می نماییم

  ))منشور اخالقی دانشجویان ((
  

ازان ایران اسالمی، با اعتقاد به خداوند متعال، علم و تقوي را به مثابه دوبال براي پرواز به ما دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بعنوان آینده س      
  .سوي قُلل موفقیت و کمال دانسته و تالش مضاعف خود را در جهت نیل به استقالل، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم

ي کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه جستجوگري و حقیقت طلبی، افزایش آموخته ها و پرورش بر این باوریم که دانشگاه محیطی بالنده برا
  .مهارتهاي علمی را از مسئولیت هاي خطیر خود می دانیم

قداست و جایگاه  با درك رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه، به کلیه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه دانشگاهی، پایبند بوده و بر حفظ
  .رفیع دانش و دانشگاه اصرار می ورزیم

وحدت و روحیه  در  محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ اسالمی و اجتماعی سرزمینمان استفاده نموده و با همدلی،
  .ی و استحاله فرهنگی دفاع خواهیم کرد نشاط و سرزندگی، از محیط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خودبیگانگ

  دانشجویانضوابط رفتاري 

باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخالق و آداب  اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان:  1ماده 
  .اسالمی باشد

  .در چارچوب موازین شرعی بوده و از هرگونه روابط غیرضروري پرهیز گرددارتباط دانشجویان دختر و پسر باید :  2ماده 

  .دانشجویان باید به موقع سر کالسهاي آموزشی حاضر شده و آماده حضور استاد در کالس باشند :  3ماده 

  .دانشگاهی، موقر و مودبانه باشد فردن یک شاباید متناسب با ...) نحوه سخن گفتن، نشستن و ( نحوه حضور در کالس هاي درس :  4ماده 

  . اختالط دانشجویان دختر و پسر در فضاي دانشگاه به صورت غیر متعارف مجاز نمی باشد:   5ماده 

  .باشدخوردن و آشامیدن و جویدن آدامس و استفاده از تلفن همراه در کالسهاي درسی مجاز نمی :  6ماده 

   .گاه و محیط هاي عمومی دانشگاه غیر مجاز استکالسها، خواباستعمال دخانیات در :  7ماده 

  استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیتهاي سیاسی به نفع احزاب و گروه ها غیر مجاز است:   8ماده 

  ها در محیط دانشگاهضوابط پوشش خانم

  تعریف محیط دانشگاه
ها و و دیگر فضا... ) علمی، تفریحی، فرهنگی، زیارتی و( خوابگاهها و تمامی اردوها محیط دانشگاه اعم از محوطه کالسها، آزمایشگاهها، کارگاهها، 

  .مربوط به دانشگاه می شود محافل



  : ضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در محیط دانشگاه: ب 
  :پوشش مناسب خانم ها شامل یکی از موارد زیر است :  1ماده 
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ن دانشگاه علم و صنعت ایران تعهد میدهم به منشور اخالقی و ضوابط رفتاري و پوشش فوق الذکر احترام گذاشته و به اینجانب به عنوان یکی از دانشجویا
  .آن عمل نمایم

  نام و نام خانوادگی دانشجو 

  تاریخ و   امضاء دانشجو


