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متعهد می شوم کلیه قوانین ، مقررات و آیین نامه های انضباطی ، فرهنگی ، آموزشی و خوابگاهی دانشگاه را بطور کامل رعایت 

ایم . بدیهی است در صورتیکه عملی خالف قوانین و مقررات جاری دانشگاه مرتکب شوم ، دانشگاه مختار خواهد بود هر گونه نم

                                                                                                          تصمیم قانونی را در مورد اینجانب اتخاذ نماید.

                                                                                خصوصاً تعهد می نمایم که در رعایت موارد زیر نهایت توجه را داشته باشم :

                                                             رعایت کلیه شئونات اخالق اسالمی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی در داخل و خارج دانشگاه .                  -1

پرهیز از هر گونه رفتار و عملکردی که خارج از چارچوب قوانین و مقررات جاری دانشگاه بوده و موجب اختالل در فضای اداری   -2

                                                                    ، فرهنگی و آموزشی دانشگاه می شود.                                             

                حفظ اموال عمومی دانشگاه و وارد نکردن خسارت به آنها.                                                                            -3

دانشجویی )ارتباط خانم ها و آقایان دانشجو (                                           رعایت چارچوب های شرعی و اسالمی در روابط  -4

                    استعمال هرگونه مواد دخانی در کلیه محیط های دانشگاه ممنوع می باشد.                                                 -5

 مفاد زیر :المی به رعایت آیین نامه پوشش اس  -6

 ضوابط پوشش پسران :

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

استفاده از لباس های اندامی مردانه، تنگ و چسبان استین -2

کوتاه، شلوارهای کوتاه و چسبان ، تنگ و نازک با فاق کوتاه و 

 شته باشد ممنوع است. شلوارهایی که تعمداً پاره یا وصله دا

استفاده از زیورآالت)به استثنای حلقه ازدواج(، گردن بند ،  -3

 زنجیر ، مچ بند ، دست بند ممنوع است .

مش کردن ، فر کردن ، استفاده از رنگ ها و آرایش های  مو) -4

بافتن و برداشتن ابرو( بلند بودن مو بیش از حد معمول بطوریکه از 

 اید و ....ممنوع می باشد.یقه لباس پایین تر بی

       استفاده از جوراب الزامی است.  -5

 ضوابط پوشش دختران:

 استفاده از مقنعه بلند )پوشش کامل موها(-1

 بلندی مانتو باید تا زیر زانو و پوشش آستین تا مچ باشد.-2

مانتو های نازک ، تنگ و کوتاه با مدل غیر متعارف استفاده از  -3

 ممنوع است.

استفاده از رنگ های تند و زننده )قرمز ، نارنجی ، صورتی و -4

 ...(در البسه ممنوع می باشد.

استفاه از زیورآالت غیر متعارف ، بلند بودن ناخن و الک ناخن  -5

 ممنوع می باشد.

 حضور بدون آرایش در کلیه محیط های آموزشی -6

 استفاده از جوراب الزامی است.  -7

سانت و  3استفاده از کفش های غیر متعارف با پاشنه بلند تر از  -8

  صدادار در رنگ های زننده ممنوع می باشد.  

 

ده ، بیمارستانها و اینجانب................................................... موارد فوق را مطالعه و سعی و تالش خود را در رعایت این نکات در دانشک

 محیط های تحت پوشش این دانشکاه و خارج از دانشگاه خواهم نمود.کلیه 

 و امضاء: ختاری

 شماره تلفن همراه:
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