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            .........................................  تاريخ تولد.....................شماره شناسنامه :  .....................فرزند :  ينجانب : ..................................ا 

  1398اولنيمسال  ورودي  :      كارشناسيمقطع :   ...   دانشجوي رشته : .............................ره از :.................صاد
متعهد مي شوم كليه قوانين ، مقررات و آيين نامه هاي انضباطي ، فرهنگي ، آموزشي و خوابگاهي دانشگاه را بطور كامل رعايت 

ايم . بديهي است در صورتيكه عملي خالف قوانين و مقررات جاري دانشگاه مرتكب شوم ، دانشگاه مختار خواهد بود هر گونه نم
                                                                                                          تصميم قانوني را در مورد اينجانب اتخاذ نمايد.

                                                                                خصوصاً تعهد مي نمايم كه در رعايت موارد زير نهايت توجه را داشته باشم :
                                              رعايت كليه شئونات اخالق اسالمي و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي در داخل و خارج دانشگاه .                  -1
پرهيز از هر گونه رفتار و عملكردي كه خارج از چارچوب قوانين و مقررات جاري دانشگاه بوده و موجب اختالل در فضاي اداري   -2

                                                                    ، فرهنگي و آموزشي دانشگاه مي شود.                                             
                حفظ اموال عمومي دانشگاه و وارد نكردن خسارت به آنها.                                                                            -3
دانشجويي (ارتباط خانم ها و آقايان دانشجو )                                           رعايت چارچوب هاي شرعي و اسالمي در روابط  -4
                    استعمال هرگونه مواد دخاني در كليه محيط هاي دانشگاه ممنوع مي باشد.                                                 -5
  مفاد زير :المي به رعايت آيين نامه پوشش اس  -6

  ضوابط پوشش پسران :
استفاده از كروات و پاپيون از هر نوع ممنوع است.                          - 1
استفاده از لباس هاي اندامي مردانه، تنگ و چسبان استين -2

كوتاه، شلوارهاي كوتاه و چسبان ، تنگ و نازك با فاق كوتاه و 
  شته باشد ممنوع است. شلوارهايي كه تعمداً پاره يا وصله دا

استفاده از زيورآالت(به استثناي حلقه ازدواج)، گردن بند ،  -3
  زنجير ، مچ بند ، دست بند ممنوع است .

مش كردن ، فر كردن ، استفاده از رنگ ها و آرايش هاي  مو( -4
بافتن و برداشتن ابرو) بلند بودن مو بيش از حد معمول بطوريكه از 

  ايد و ....ممنوع مي باشد.يقه لباس پايين تر بي
        استفاده از جوراب الزامي است.  -5

  ضوابط پوشش دختران:
  استفاده از مقنعه بلند (پوشش كامل موها)- 1
  بلندي مانتو بايد تا زير زانو و پوشش آستين تا مچ باشد.-2
مانتو هاي نازك ، تنگ و كوتاه با مدل غير متعارف استفاده از  -3

  ممنوع است.
استفاده از رنگ هاي تند و زننده (قرمز ، نارنجي ، صورتي و -4

  ...)در البسه ممنوع مي باشد.
استفاه از زيورآالت غير متعارف ، بلند بودن ناخن و الك ناخن  -5

  ممنوع مي باشد.
  حضور بدون آرايش در كليه محيط هاي آموزشي - 6
  استفاده از جوراب الزامي است.  - 7
سانت و  3استفاده از كفش هاي غير متعارف با پاشنه بلند تر از  -8

   صدادار در رنگ هاي زننده ممنوع مي باشد.  
 

ده ، بيمارستانها و اينجانب................................................... موارد فوق را مطالعه و سعي و تالش خود را در رعايت اين نكات در دانشك
  محيط هاي تحت پوشش اين دانشكاه و خارج از دانشگاه خواهم نمود.كليه 
  و امضاء: ختاري

  شماره تلفن همراه:
  محل سكونت: آدرس و شماره تلفن

  اين قسمت توسط شوراي انظباطي در زمان ثبت نام پر خواهد شد 

                                                      ضعيف:    وضعيت ظاهر و پوشش در زمان ثبت نام: خوب                  متوسط:               
                         توضيحات:                                                                          

     باطي شوراي انض     

  دانشجويان دانشگاه  
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