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 انضباطي مركزفرم تعهد التزام به ضوابط و مقررات آموزشي و                                         

 

 ها و ساير مقررات:حفظ حدود و اخالق اسالمي در برخوردها و معاشرت

 روابط ميان استادان، دانشجويان و كارمندان بايد مطابق با مقررات مركز و ضوابط اخالق اسالمي باشد. -1

البسه ساده، معمولي و دانشجويان زن بايد از پوشش اسالمي ( داشتن پوشش كامل بدن بجز قرص صورت و دست ها با  -2
آزاد با رنگ هاي سنگين) استفاده كنند و از آرايش، زيور آالت، لباس هاي نامناسب و بيرون گذاشتن موي سر جهت 
جلب توجه ديگران پرهيز نمايد. دانشجويان مرد نيز بايد از پوشش هاي معمولي ساده و آزاد استفاده نمايند. از پوشش 

موي نامناسب با تقليد از فرهنگ منحط غربي جهت جلب توجه ديگران يا تبليغ فرهنگ  هاييا ظاهر نا آراسته، فرم
 بيگانه پرهيز نمايند.

بايست مطابق ضوابط ديني، مقررات كشوري و بخشنامه وزارت انجام هرگونه فعاليت فردي و يا جمعي در مركز مي -3
هاي جمعي كه نيازمند اخذ مجوز از مراجع علوم و آموزش عالي و مصوبات مركز انجام پذيرد. در خصوص فعاليت

 ذيصالح است بايستي موافقت مراجع مذكور قبالً كسب گردد.

هاي عمدي خالف واقع به مسئوالن دانشگاه، جعل امضاء، مخدوش نمودن مدارك و اسناد دانشجويي، دادن گزارش -4
ن مركز، ايجاد اختالل، بي نظمي يا وقفه هتك حرمت و توهين و يا ايراد ضرب و جرح به كاركنان، استادان و دانشجويا

 در امور مركز، عدم رعايت پوشش اسالمي، اقدام عليه نظام جمهوري اسالمي، عدم رعايت مقررات آموزشي و 

هاي صادره، استعمال مواد مخدر يا خريد و فروش آن، اشاعه فساد، اطالع ندادن وضعيت غير عادي خود نظير بخشنامه
ردار خطر ناك به مسئوالن مركز، عدم رعايت موازين اخالق اسالمي (رفتار و حركات ناشايست) دارا بودن امراض واگي

جزو موارد  ،هاي دانشجويي و عدم تخليه به موقعخوابگاه در محيط مركز، عدم رعايت مقررات مربوط به استفاده از
و صدور رأي خواهد نمود.  گيريمركز در مورد خاطي تصميم اطيتخلفات انضباطي محسوب شده و كميته انضب

درجات تنبيهات انضباطي عبارتند از: تذكر شفاهي، اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده، محروميت از تحصيل به 
 مدت يك تا سه نيمسال تحصيلي، اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه هاي كشور.
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