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 دبیرخانه شوراي 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
 
 هـايدانشـگاه جـا کـهجدیـد؛ از آن ورودي دانشجوي شما به و خیرمقدم تحصیلی آغاز سال فرا رسیدن تبریک 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 ايچکیده بدینوسیله لذا است، ضروري بسیار مقدس مکان این در
 زیـر مـوارد رعایـت اسـت بـدیهی. گرددمی مساعدت و همکاري تقاضاي شما و از دانشگاه یادآوري 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 دوري از جرائم عمومیرعایت شئون ) 1
 آموزشی و مقررات اداري دانشگاهی ضوابط رعایت) 2
 .هاي دینیرعایت موازین اسالمی و حفظ حرمت )3
 رعایت اصول اخالقی و معیارهاي فرهنگی) 4
 

نامه انضـباطی دانشـجویان آورده نامه و شیوهدر آیینبه تفصیل یادشده  مواردبه یادآوري است که هر یک از الزم 
رعایت  ي اولیه در محیط آموزشیهاضرورته این مراجع ضروري است. از جمله شده و براي آگاهی از مفاد آن، مطالع

 :گرددتبیین میمختصراً باشد که در ادامه پوشش دانشجویان می
 ب) الزامات پوشش:

 : دختران پوشش ضوابط
 هـاي محـیط ، هـا جشـن نظیـر هـا محیط سایر لباسهاي با و بوده دانشگاه شأن در و مناسب وضعیتپوشش با   -1

 .باشد افراطی مدهاي از دور به و متفاوت...  و ورزشی ، تفریحی
 نگردد. وجهت جلب موجب و نباشد زننده و تند و بوده متعادل باید لباسها رنگ -2
 هـاي پـوتین)  سـانت 5 باالي(  بلند خیلی هاي 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 هاي محیط در جوراب پوشیدن -4
 .باشد... )  و ساعت ، ازدواج حلقه( مجاز مصادیق از باید آموزشی محیط در استفاده مورد رآالتزیو و جواهرات -5

 



   

 

١٧ 

 شماره : ............................

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

 پیوست : ..........................
 

 : تعهد نامه110ادامه کاربرگ 

 .تند معطر مواد از استفادهعدم  -6
 ها و عدم نقاشی.متعارف بودن ناخن -7
 پوشش با استفاده از مقنعه. -8
 مانند نامناسب چادرهاي و باشد داشته وصله یا پاره تعمدي که شلوارهایی و کوتاه و چسبان شلوارهاي از استفاده -9

 .است ممنوع توري و نازك چادرهاي
 

 : پسران پوشش ضوابط
 .است ممنوع نوع هر از پاپیون و کراوات از استفاده -1
 .است ممنوع باشد تهداش وصله و پارهتعمدي  که شلوارهایی و نازك و تنگ ، چسبان و کوتاه شلوارهاي از استفاده -2
 .است ممنوع بند دست ، بند مچ ، زنجیر ، بند گردن ،) ازدواج حلقه استثناي به( زیورآالت  از استفاده -3
 بیش مو بودن بلند)  ابرو برداشتن و بافتن ، کردن فر ، کردن مش(  زننده و موي تند آرایشهاي و رنگها از استفاده -4
 .باشد می ممنوع...  و بیاید تر پایین سلبا یقه از بطوریکه معمول حد از
 .است ممنوع...  و رکابی یا اي حلقه مانند کوتاه خیلی آستین ، چسبان و تنگ ، مردانه اندامی لباسهاي -5
 

............... صـادره از ........................ بـا فرزند.........................به تاریخ تولد........................ متولد ..................................... اینجانب
قطـع ...................................... کدملی ............................................دانشجوي رشته تحصـیلی ..................................................... م

دانشـجویی، انضـباطی،  آموزشـی، مقررات تمامی رعایت و نیز فوق موارد به نسبت شوم می متعهد ورودي ...................
تواند موضوع را بررسـی و مرجع ذیربط میبوده و در صورت هرگونه تخلف،  و پایبند کوشا دانشگاهاخالقی و فرهنگی 

 طبق ضوابط و مقررات انضباطی دانشگاه با بنده رفتار نمایند.
 تاریخ:
 دانشجو:گشت و اثر ان امضاء

 
       :نشانی محل سکونت

 
                     :نشانی محل کار

 :تلفن ضروري
 تلفن همراه:

 


