
 

 

 منشور اخالقی دانشجویان دختر دانشگاه میبد

 

 خواهر عزیزم

های وسیع علمی و فرهنگی است و رفتار و پوشش تمامی دانید، رسالت دانشگاه، تالش برای پیمودن افقبا سالم، همانطور که می

از شما دانشجوی متعهد به موازین اخالق پیشاپیش  ،دانشگاه به ویژه شما دانشجویان، نقش بسزایی در این راستا دارد. لذااقشار 

ی عالی اسالمی به منظور رعایت ضوابط رفتاری و پوشش در دانشگاه تشکر نموده و بر رعایت ضوابط زیر که بر اساس مصوبات شورا

 ماییم:نتأکید می انقالب فرهنگی مقرر گردیده،

نامه شیوه 58ذیل ماده  2به استناد بند گاه ). ارتباط دانشجویان دختر و پسر و رعایت عفاف و حجاب در داخل و خارج دانش1

 ( باید در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.دانشجویان اجرایی انضباطی

 وابگاه و کلیه اماکن دانشگاه ممنوع است.ها، خ. استعمال انواع دخانیات و مواد مخدر در کالس2

 ها ممنوع است.های سیاسی به نفع احزاب و گروه. استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت3

باید متناسب با شأن یک فرد  استاد، نحوه سخن گفتن، نشستن و ...(رعایت جایگاه و شأن ) های درس. نحوه حضور در کالس4

 و مؤدبانه باشد.ر دانشگاهی، موقّ

 .های درس مجاز نیست. خوردن و آشامیدن و جویدن آدامس و استفاده از تلفن همراه در کالس5

ها، سراهای دانشجویی، اردوهای علمی ها، کارگاهها، آزمایشگاههای دانشگاه، اعم از کالس. دانشجویان محترم باید در تمام محیط6

 فت و آمد و ... ضوابط پوشش اسالمی را به شرح زیر رعایت کنند:های رفرهنگی تفریحی و زیارتی، سرویس

 های سنگین، جوراب ضخیمبسته بلند، مقنعه یا روسری ساده با رنگشکی و ضخیم، شلوار و مانتوی جلو پوشیدن چادر م -الف

 ساق بلند

 حصول اطمینان از بیرون نبودن موی سر -ب

کفش پاشنه بلند یا صدادار با رنگ یا مدل  خن مصنوعی و زیورآالت نامتعارف،یا ناپرهیز از آرایش چهره و هرگونه الک ناخن  -ج

 غیر متعارف

 در دو ردیف جدا بنشینند. ،. دانشجویان دختر و پسر باید از ورود به مکان مختص دیگری اجتناب نمایند و در کالس7

ست، مسئولیت نظارت بر رعایت مقرّرات فوق در محوطه و *با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی همگانی ا

 اماکن عمومی دانشگاه بر عهده ناظرین و در کالس درس بر عهده استاد است.

 های معنوی هستید، سپاسگزاریم.گذارید و پاسدار ارزشبه حقوق خود و دیگران احترام می ،راتمقرّاز اینکه با رعایت 

 :اثر انگشت                                          :امضاء دانشجو                            :نام و نام خانوادگی دانشجو

 :شماره تلفن همراه دانشجو                                                               :شماره تلفن همراه ولی دانشجو

 


