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 حضرت علی)ع(           .مؤمن امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر است

 

  های کشور مراکز تحصیل علم و دانش و معرفت نظر به این که دانشگاه نماییم.البرز خیر مقدم عرض میدانش ورود جنابعالی را به دانشگاه    

ای از مقررات لذا بدینوسیله پاره دانشجویی در این مکان مقدس بسیار ضروری است.خالقی و اجتماعی و رعایت شئونات سالمت اد، حفظ نباشمی

گردد و جهت حفظ سالمت و قداست این محیط آموزشی  از شما دانشجوی عزیز تقاضای همکاری و مساعدت داریم. ذکر می دانشگاهانضباطی این 

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تخلف انضباطی محسوب شده و ذیلموارد بدیهی است عدم رعایت 

 دانشگاههمرا داشتن کارت دانشجویی هنگام ورود به محیط  (1

 رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهیز از هر گونه نزاع و درگیری  (2

 دانشگاهاساتید وکارکنان  ،رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانشجویان (3

 ضوابط مربوط به پوشش اسالمی مقررات و رعایت (4

 .ای که برای سایرین ایجاد مزاحمت گرددبه گونه دانشگاهن عمومی اکعدم تجمع در ام (5

 باشد و با آن طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.ممنوع می دانشگاهحزبی در محیط این  -هر گونه فعالیت سیاسی (6

 ضوابط پوشش خواهران :   

 های مناسب و سنگینساده و بلند در رنگمانتو و شلوار  (1

 .بپوشاند های سر را کامالًکه مومقنعه بلند به طوری (2

 های مناسبپوشیدن کفش ساده ، پاشنه معمولی در رنگ (3

 های مناسبپوشیدن جوراب در رنگ (4

 عدم استفاده از لوازم آرایشی و زیورآالت (5

 ضوابط پوشش برادران :   

 .با وضعیت مناسب باشد ها همواره باید ساده و آراستهلباس (1

 .بایست در حد معمول کوتاه بوده و عاری از مدلهای تقلیدی از فرهنگ غربی باشدموهای سر می (2

 )غیر متعارف( عدم استفاده از شلوار تنگ و پیراهن آستین کوتاه (3

 عدم استفاده از دستبند و انواع گردن آویزها (4

گردم نسبت به موارد فوق و همچنین رعایت تمامی مقررات آموزشی، فرهنگی و انضباطی این .......................................... متعهد می......... اینجانب   

 مجاز است مطابق مقررات با اینجانب برخورد نماید. دانشگاهصورت  کوشا و پایبند باشم و در غیر این دانشگاه
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البرز دانش  دانشگاه  


