
   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه                                          

 نامه : تعهد110کاربرگ 

 :حضرت علی )ع(
 امر به معروف را پذیرا باشید و نود نیز بدان امر کنید، نهى از منکر را بپذیرید و نود نیز از آن نهى کنید.

 

 ، کشور هایدانشگاه جا کهجدید؛ از آن ورودی دانشجوی شما به و نیرمقدم تحصیلی آغاز سال فرا رسیدن تبریک با

 این در دانشجوئی و اسالمی شئونات رعایت و اجتماعی ، انالقی سیالمت  حفظ هسیتند و  و معرفت دانش مهد تحصییل 

 و سییالمت حفظ جهت آموزش عالی انضییباطی مقررات از ایچکیده بدینوسیییله لذا اسییت، ضییروری بسیییار مقدس مکان

 عدم و الزامی زیر موارد رعایت است بدیهی. گرددمی مسیاعدت  و همکاری تقاضیای  شیما  و از دانشیگاه یادآوری  قداسیت 

 .گرفت نواهد قرار رسیدگی مورد ،ضوابط نظام آموزش عالی طبق شود کهمی محسوب تخلف آن رعایت

 ایف( ای امات رفتاري:

 .اجتماعی و دوری از جرائم عمومیرعایت شئون ( 1

 آموزشی و مقررات اداری دانشگاهی ضوابط رعایت( 2

 .های دینیرعایت موازین اسالمی و حفظ حرمت (3

 فرهنگی معیارهایرعایت اصول انالقی و ( 4

 

نامه انضباطی دانشجویان آورده شده و نامه و شیوهدر آیینبه تفصیل یادشده  مواردالزم به یادآوری است که هر یک از 

رعایت پوشش  ی اولیه در محیط آموزشیهاضیرورت ه این مراجع ضیروری اسیت. از جمله   برای آگاهی از مفاد آن، مطالع

 گردد:تبیین میمختصراً باشد که در ادامه میدانشجویان 

 ب( ای امات پوشش:

 

 : دنتران پوشش ضوابط

 ، یتفریح های محیط ، ها جشن نظیر ها محیط سایر لباسهای با و بوده دانشگاه شأن در و مناسب وضعیتپوشش با   -1

 .باشد افراطی مدهای از دور به و متفاوت...  و ورزشی

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

 و بلند های پوتین(  سانت 5 باالی)  بلند نیلی های پاشنه. باشد دانشگاه منزلت و شأن نور در و ساده باید ها کفش -3

 باشد.نمی مجاز ، گردد می استفاده ویژه مجالس و ها مهمانی در که هایی کفش

 .باشدمی الزم آموزشی های محیط در جوراب پوشیدن -4

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

 



   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 : تعهد نامه110کاربرگ ادامه                                             

 

 .تند معطر مواد از استفادهعدم  -1

 ها و عدم نقاشی.متعارف بودن نانن -7

 پوشش با استفاده از مقنعه. -8

 مانند نامناسب چادرهای و باشد داشته وصله یا پاره تعمدی که شیلوارهایی  و کوتاه و چسیبان  شیلوارهای  از اسیتفاده  -9

 .است ممنوع توری و نازک چادرهای

 

 : پسران پوشش ضوابط

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

 .است ممنوع باشد داشته وصله و پارهتعمدی  که شلوارهایی و نازک و تنگ ، چسبان و کوتاه شلوارهای از استفاده -2

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

 از یشب مو بودن بلند(  ابرو برداشتن و بافتن ، کردن فر ، کردن مش)  زننده و موی تند آرایشهای و رنگها از استفاده -4

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

 .است ممنوع...  و رکابی یا ای حلقه مانند کوتاه نیلی آستین ، چسبان و تنگ ، مردانه اندامی لباسهای -5

 

 

به تاریخ تولد........................ متولد .......................... صیییادره از ........................ با فرزنید......................... .......................... اینجیانیب  

................... ..............دانشییجوی رشییته تحصیییلی ..................................................... مقطع .....  ............................................کدملی 

جویی، انضییباطی، دانشیی آموزشییی، مقررات تمامی رعایت و نیز فوق موارد به نسییبت شییوم می متعهد ورودی ...................

 تواند موضوع را بررسی و طبقمرجع ذیربط میبوده و در صورت هرگونه تخلف،  و پایبند کوشا دانشگاهانالقی و فرهنگی 

 د.نضوابط و مقررات انضباطی دانشگاه با بنده رفتار نمای

 

 تاریخ:

 دانشجو:و اثر انگشت  امضاء

 

       :نشانی محل سکونت

 

                     :نشانی محل کار

 

 :تلفن ضروری

 

 تلفن همراه:
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