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  محرمانه
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  : ..........................پیوست 

  دانشگاه یانضباط يرخانه شورایدب

  تعهدنامه بدو ثبت نام

 :)ع(حضرت علی 

  .کنید امر به معروف را پذیرا باشید و خود نیز بدان امر کنید، نهى از منکر را بپذیرید و خود نیز از آن نهى

  

و  دانـش  مهـد تحصـیل   ، کشور هايدانشگاه جا کهجدید؛ از آن ورودي دانشجوي شما به و خیرمقدم تحصیلی آغاز سال فرا رسیدن تبریک با

 بدینوسـیله  لذا است، ضروري بسیار مقدس مکان این در دانشجوئی و اسالمی شئونات رعایت و اجتماعی ، اخالقی سالمت حفظ هستند و معرفت

. گـردد مـی  مسـاعدت  و همکـاري  تقاضـاي  شـما  و از دانشگاه یادآوري قداست و سالمت حفظ جهت آموزش عالی انضباطی مقررات از ايچکیده

 خواهـد  قـرار  رسـیدگی  مـورد  ،یضوابط نظام آموزش عـال  طبق شود کهمی محسوب تخلف آن رعایت عدم و الزامی زیر موارد رعایت است بدیهی

  .گرفت

  :يالزامات رفتار) الف

  .یاز جرائم عموم يو دور یرعایت شئون اجتماع) 1

  یدانشگاه يآموزشی و مقررات ادار ضوابط رعایت) 2

  .ینید يهاو حفظ حرمت ین اسالمیت موازیرعا )3

  یفرهنگ يارهایو مع یت اصول اخالقیرعا) 4

  

نضباطی دانشجویان آورده شـده و بـراي آگـاهی از مفـاد     نامه انامه و شیوهل در آیینیالزم به یادآوري است که هر یک از موارد یادشده به تفص

  .آن، مطالعه این مراجع ضروري است

  :گرددباشد که در ادامه مختصراً تبیین میرعایت پوشش دانشجویان می یط آموزشیه در محیاول يهااز جمله ضرورت

  :الزامات پوشش) ب

  : دختران پوشش ضوابط

 و متفـاوت ...  و ورزشـی  تفریحی، هايمحیط ها،جشن همچون هامحیط سایر هايلباس با و بوده گاهدانش شأن در و مناسب پوشش با وضعیت - 1

  .باشد افراطی مدهاي از دور به

  .نگردد توجه جلب موجب و نباشد زننده و تند و بوده متعادل باید لباسها رنگ - 2

 در کـه  هـایی کفـش  و بلنـد  هـاي پـوتین )  سـانت  5 بـاالي (  بلنـد  خیلی هايپاشنه. باشد دانشگاه منزلت و شأن خور در و ساده باید هاکفش - 3

  .باشدنمی مجاز ، گرددمی استفاده ویژه مجالس و ها مهمانی

  .باشدمی الزم آموزشی هايمحیط در جوراب پوشیدن - 4

  .باشد... )  و ساعت ، ازدواج حلقه( مجاز مصادیق از باید آموزشی محیط در استفاده مورد زیورآالت و جواهرات - 5



     

 

 

 : ..................پروندهشماره 

 : .....................شماره برگه 

  محرمانه

 .............: ...............شماره 

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

  : ..........................پیوست 

  .تند معطر مواد از عدم استفاده - 6

  .یها و عدم نقاشمتعارف بودن ناخن - 7

  .پوشش با استفاده از مقنعه - 8

 تـوري  و نـازك  چادرهـاي  ماننـد  نامناسـب  چادرهاي و باشد داشته وصله یا پاره يتعمد که شلوارهایی و کوتاه و چسبان شلوارهاي از استفاده - 9

  .است ممنوع

  

  : پسران وششپ ضوابط

  .است ممنوع نوع هر از پاپیون و کراوات از استفاده - 1

  .است ممنوع باشد داشته وصله و پاره يتعمد که شلوارهایی و نازك و تنگ ، چسبان و کوتاه شلوارهاي از استفاده - 2

  .است منوعم بند دست ، بند مچ ، زنجیر ، بند گردن ،) ازدواج حلقه استثناي به( زیورآالت  از استفاده - 3

 معمـول  حـد  از بـیش  مـو  بـودن  بلنـد ) .....و  ابـرو  برداشـتن  و بـافتن  ، کردن فر ، کردن مش(  زننده و موي تند آرایشهاي و رنگها از استفاده - 4

  .باشد می ممنوع...  و بیاید تر پایین لباس یقه از بطوریکه

  .است ممنوع...  و رکابی یا اي حلقه دمانن کوتاه خیلی آستین ، چسبان و تنگ ، مردانه اندامی لباسهاي - 5

  

ــب ــد.......................... اینجانـ ــار.........................فرزنـ ــه تـ ــدیبـ ــد ........................ خ تولـ ــادره از .......................... متولـ ــا ........................ صـ ــمارهبـ ــشـ  یملـ

ــجو............................................ ــ يدانش ــته تحص ــع .....................................................  یلیرش ــد ................... يورود...................................... مقط ــی متعه ــوم م  ش

  .باشم و پایبند کوشا هدانشگا یو فرهنگ ی، اخالقی، انضباطییدانشجو آموزشی، مقررات تمامی رعایت و نیز فوق موارد به نسبت

  

  

  :تاریخ

  :و اثر انگشت دانشجو امضاء

  

  :محل سکونت ینشان

  :محل کار ینشان

  :يتلفن ضرور

  :تلفن همراه




