
 

 

 

  (خانم ها)ويژه  دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران منشور اخالقي، ضوابط رفتاري و پوشش

 

 با سالم،؛ خواهر گرامي

هاي وسيع علمي و فرهنگي است. رفتار، گفتار و پوشش تمامي اقشار دانشگاهي دانيم رسالت دانشگاهيان، تالش و تعامل براي پيمودن افقهمانطور كه مي

 ويژه دانشجويان، نقش به سزايي در اين راستا دارد.به 

شگاهيان بدينوسيله از شما دانشجوي محترم و متعهد به موازين اخالق اسالمي، به جهت رعايت بيش از پيش منشور اخالقي و ضوابط رفتاري و پوشش دان

 .مي شوداري زعلم و صنعت ايران قدرداني و سپاسگ

 

 صنعت ایرانمنشور اخالقی دانشگاه علم و 
ا متعهد، بلکه ما دانشگاهيان، با اتکال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و تالش جمعي، در مسير تحقق آرمان هاي الهي، انساني و سازماني، خود ر

سان ها، پايبندي به رعايت نظم و مفتخر به خدمت صادقانه به هم ميهنان عزيز خود مي دانيم و ضمن رعايت شئونات اخالقي، اداري و احترام به كرامت ان

       تمر قوانين را وظيفه خود دانسته و در جهت ايجاد فضايي امن، صميمي و سرشار از اعتماد براي رشد و بالندگي علمي و فرهنگي دانشگاه تالش مس

 .مي نماييم

 ))منشور اخالقی دانشجویان ((

ده سازان ايران اسالمي، با اعتقاد به خداوند متعال، علم و تقوي را به مثابه دوبال براي پرواز به سوي ما دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران بعنوان آين  

 قُلل موفقيت و كمال دانسته و تالش مضاعف خود را در جهت نيل به استقالل، پيشرفت و تعالي كشور عزيز اسالمي مان به كار مي بنديم.

براي كسب علم و فضيلت است و با حفظ روحيه جستجوگري و حقيقت طلبي، افزايش آموخته ها و پرورش  بر اين باوريم كه دانشگاه محيطي بالنده

 مهارتهاي علمي را از مسئوليت هاي خطير خود مي دانيم.

حفظ قداست و جايگاه  با درک رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه، به كليه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه دانشگاهي، پايبند بوده و بر

 رفيع دانش و دانشگاه اصرار مي ورزيم.

وحدت و روحيه  در  محيط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ اسالمي و اجتماعي سرزمينمان استفاده نموده و با همدلي،

 گانگي و استحاله فرهنگي دفاع خواهيم كرد .نشاط و سرزندگي، از محيط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خودبي

 دانشجويانضوابط رفتاري 

بايد همراه با رعايت ادب، فروتني، اخالق و آداب  اعم از اساتيد، ديگر دانشجويان و كارمندان ارتباط و معاشرت دانشجويان با كليه دانشگاهيان:  1ماده 

 اسالمي باشد.

 بايد در چارچوب موازين شرعي بوده و از هرگونه روابط غيرضروري پرهيز گردد.: ارتباط دانشجويان دختر و پسر  2ماده 

 دانشجويان بايد به موقع سر كالسهاي آموزشي حاضر شده و آماده حضور استاد در كالس باشند. :  3ماده 

 دانشگاهي، موقر و مودبانه باشد. فردن يک شانحوه سخن گفتن، نشستن و...( بايد متناسب با  ) نحوه حضور در كالس هاي درس :  4ماده 

 :  اختالط دانشجويان دختر و پسر در فضاي دانشگاه به صورت غير متعارف مجاز نمي باشد.  5ماده 

 باشد.خوردن و آشاميدن و جويدن آدامس و استفاده از تلفن همراه در كالسهاي درسي مجاز نمي :  6ماده 

  گاه و محيط هاي عمومي دانشگاه غير مجاز است.كالسها، خواباستعمال دخانيات در :  7ماده 

 .:  استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعاليتهاي سياسي به نفع احزاب و گروه ها غير مجاز است 8ماده 

: اینجانب رعایت کامل اصول اخالقی و شئونات اسالمی در فضای مجازی )سامانه آموزش الکترونیکی( تعهد می 9ماده 

 نمایم.



 

 ها در محیط دانشگاهوابط پوشش خانمض

 تعریف محیط دانشگاه

ها و ر فضامحيط دانشگاه اعم از محوطه كالسها، آزمايشگاهها، كارگاهها، خوابگاهها و تمامي اردوها ) علمي، تفريحي، فرهنگي، زيارتي و... ( و ديگ

 مربوط به دانشگاه مي شود. محافل

 : محیط دانشگاهضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در ب : 

 پوشش مناسب خانم ها شامل يکي از موارد زير است: :  1ماده 

 .و جوراب چادر ،مانتو، شلوار، مقنعه .1-1

 .             و جوراب مقنعه ،مانتو، شلوار .2-1

 موارد الزامي در پوشش : :  2ماده 

 دور از هرگونه پارگي باشد.ه شان و فضاي دانشگاه و ب. لباس ها بايد همواره تميز، داراي ظاهري ساده، آراسته در خور 1-2

 . بلندي لباس نبايد به گونه اي باشد كه روي زمين كشيده شود.2-2

 . بلندي مقنعه بايد به گونه اي باشد كه موي سر را كامال بپوشاند و از طرف جلو   پائين تر از سينه باشد.3-2

 از پوشيدن لباسهاي تنگ و بدن نما پرهيز گردد .و  . لباس بايد داراي گشادي متعارف باشد 4-2

 در پوشش موارد غیر مجاز :3ماده 

 ه.استفاده از روسري گره زده به جاي مقنع .1-3

 اندازه مانتو كوتاه تر از حد زانو و اندازه آستين آن كوتاه تر از مچ دست. .2-3

 .تر از مچ پا شلوار كوتاهاندازه   .3-3

كه نشان دهنده بي حرمتي و يا در برگيرنده عبارات و نمادهاي نا مناسب، همچون نشان گروههاي شيطان استفاده از هرگونه لباس يا زينت آالت،  .4-3

 پرستي و ساير فرقه هاي انحرافي باشد.

 سانتيمتر، پوتين هاي ساق بلند، صندل و دمپايي.« 5». پوشيدن كفش هاي صدادار، با پاشنه بيش از5-3

 .و ساير مواردي از اين دست كه بيرون از مقنعه باشند، گل سرها لهااستفاده از انواع ت. 6-3

 .بر روي مقنعه تزئيني استفاده از هرگونه كاله. 7-3

 . استفاده از هرگونه عطر و ادكلن و ... در محل دانشگاه.8-3

 ، ناخن مصنوعي و خال كوبي ممنوع است.. استفاده از هرگونه آرايش ممنوع بوده و ناخن ها بايد كوتاه و تميز باشند و استفاده از الک، رنگ ناخن9-3

 . پوشيدن جورابهاي نازک و كوتاه.11-3

گذاشته و به اينجانب به عنوان يکي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران تعهد ميدهم به منشور اخالقي و ضوابط رفتاري و پوشش فوق الذكر احترام 

 آن عمل نمايم.

 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 و   امضاء دانشجوتاريخ 


