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  تعهدنامه

و بپذيريد نهى از منكر را و خود نيز از آن نهى  امام علي (ع) : پذيرا باشيد دستور معروف را و خود نيز بدان دستور دهيد
  )كنيد.(غررالحكم ، باب امر به معروف

 

 نظربه اينكه دانشگاههاي كشور ؛خيرمقدم به شما دانشجوي ورودي جديد ضمن عرض تبريك بمناسبت فرارسيدن سال تحصيلي و
حفظ سالمت اخالقي ، اجتماعي و رعايت شئونات اسالمي و دانشجوئي در اين  ، لذادنمعرفت مي باش تحصيل علم و دانش و مراكز

گردد كه از شما دانشجوي عزيز جهت حفظ  مي ذكر  بدينوسيله پاره اي از مقررات انضباطي دانشگاه مكان مقدس بسيار ضروري است.
مكاري و مساعدت داريم . بديهي است رعايت موارد زير الزامي و عدم رعايت آن تخلف انضباطي سالمت و قداست دانشگاه تقاضاي ه

  . طبق آئين نامه انضباطي دانشجويان ، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت ؛و ضمن معرفي دانشجو به شوراي انضباطي محسوب شده 

  تخلفات :

  تخلفات آموزشي و اداري شامل :) الف

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان و يا شركت به جاي شخص ديگر در  .2      تقلب در امتحان و يا تكاليف مربوطه     .1
           ه هاي دانشگاه شودارتكاب هرگونه فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخالل يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنام.3         امتحان 

تجمع و ايستادن در اماكن  .6      دانشگاه    داشتن كارت دانشجويي در بدو ورود به نهمراه .5         عدم رعايت مقررات دانشگاه .4
م رعايت .عد8      ارائه اطالعات ناصحيح به دانشگاه و يا كتمان حقايق.7       اد مزاحمت گرددباعث ايجاي كه به گونهعمومي دانشگاه 

             ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت.9    ضوابط و مقررات آموزشي و پرهيز از هرگونه نزاع و درگيري

  :شامل  تخلفات اخالقيب) 

اعمالي كه خالف منزلت  عدم رعايت شئونات دانشجويي شامل.2            استعمال دخانيات در كليه اماكن مربوط به دانشگاه.1
عدم رعايت موازين شرعي .3 .عدم رعايت احترام متقابل در برخورد با ساير دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه 3        دانشجو باشد

مجاز يا مداخله در ي يا نوشتاري غيرهاي نمايشاز فرآورده استفاده.5            انجام عمل منافي عفت.4       ايجاد مزاحمتو با نامحرم 
        داشتن رابطه نامشروع  .7      نامشروع تشكيل يا شركت در جلسات .6        خريد و فروش يا تكثير و توزيع اينگونه محصوالت  

   به شرح زير:ق با شئون دانشگاه بعدم رعايت پوشش اسالمي و استفاده از پوشش غير منط.8

  ضوابط پوشش دختران :
 ضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهاي ساير محيط ها نظير جشن ها ، و آراسته با و لباسها همواره بايد ساده

  .و به دور از مدهاي افراطي باشد محيط هاي تفريحي ، ورزشي و ... متفاوت
 لباس ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد. رنگ  
 سانت) پوتين هاي بلند(تا زانو) و 5ور شأن و منزلت دانشگاه باشد.پاشنه هاي خيلي بلند(باالي كفش ها بايد ساده و درخ

  گردد، مجاز نمي باشد. كه در ميهماني ها و مجالس ويژه مورد استفاده مي كفشهايي
 .پوشيدن جوراب در محيط هاي آموزشي الزم مي باشد  
 ي بايد از مصاديق مجاز (مانند حلقه ازدوج ، ساعت و ...) باشد.جواهرات و زيور آالت مورد استفاده در محيط موزش  
 باشد. طول ناخن ها بايد مناسب باشد ، استفاده از الك ، ناخن مصنوعي و جواهرات ممنوع مي  
 از كاله بدون مقنعه ممنوع مي باشد استفاده.  
 پاره يا وصله داشته باشد و چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي  "استفاده از شلوارهاي چسبان و كوتاه و شلوارهايي كه عمدا

  است. وعممن نازك و توري



  :پسران پوشش ضوابط
  آستين خيلي كوتاه مانند حلقه اي يا ركابي و ... ممنوع استلباسهاي اندامي مردانه ، تنگ و چسبان ، .  
 ًپاره و وصله داشته باشد ممنوع است استفاده از شلوارهاي كوتاه و چسبان ، تنگ و نازك و شلوارهايي كه تعمدا .  
 ( به استثناي حلقه ازدواج )است ممنوع بند دست ،بند مچ ،زنجير ،بند گردن ،استفاده از زيورآالت.   
 بافتن و برداشتن ابرو ) بلند بودن مو بيش از حد ، فر كردنمو بصورت تند و زننده ( مش كردن استفاده از رنگها و آرايشهاي ،

 .پايين تر بيايد و ... ممنوع مي باشد لباس يقه از بطوريكه معمول
 

  تخلفات سياسي شامل :ج) 

  و منحله و افراد وابسته به آنها .دادن اطالعات خالف واقع يا كتمان واقعيت از روي عمد نسبت به خود يا گروه هاي غيرقانوني1
تبليغ به نفع  .فعاليت و3       م دادن هر عملي به نفع آنها  انجا .عضويت در گروهك هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و2

ائر و مقدسات اسالمي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام .توهين به شع4        كاتب الحادي غيرقانونيو م انقالبگروهك هاي ضد 
  ايجاد آشوب و بلوا در محيط دانشگاه و اردو..5         جمهوري اسالميمقدس 

  

  شامل :جرائم عمومي د) 

،اختالس       .ارتشاء و كالهبرداري5   .سرقت    4     .جعل 3    .ضرب و جرح  2تراء     ،هتاكي،اف،توهين،فحاشي.تهديد،تطميع1
  . قتل7ح      سالهر نوع و استفاده از  حمل ،نگهداريفروش،  ،خريد.6

  :تنبيهات 
 احضار و اخطار شفاهي -1
 تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو -2
 دانشجو تذكر كتبي و درج در پرونده -3
 توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو -4
 يا امتحان مربوط به تخلفدر درس  25/0دادن نمره  -5
 محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگاه -6
 .دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد -7
 احتساب سنوات نبدوي) (برحسب نظر شوراي انضباط نيمسال چهارتا منع موقت از تحصيل به مدت يك  -8
 احتساب سنوات باي) (برحسب نظر شوراي انضباط نيمسال چهارتا به مدت يك صيل منع موقت از ت -9

 تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم) -10
 اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي -11
 ها از يك تا پنج سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودياخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه -12

 

دانشجوي  شماره شناسنامه ................................. به......................... .....دفرزن. .....................................اينجانب ..............
متعهد مي شوم نسبت به   متاهل     مجردوضعيت تاهل :   ............................شماره دانشجويي .......................................رشته

  ي مقررات آموزشي، فرهنگي، اخالقي و انضباطي دانشگاه كوشا و پايبند باشم.موارد فوق الذكر و همچنين رعايت تمام
  

  ........................ ...............................................آدرس منزل :................................................................................................................

                                                                                        .................تلفن منزل :...............

  انگشت امضاء و اثر                                                                                                                      


