
  
  دانشگاه صنعتي شريف    

  عمومي ياجتماع-رفتاري نامه آييناي از گزيده

  دوست گرامي

خانواده دانشگاه صنعتي شريف همواره در اخالقي است كه  موازينداراي مجموعه  صنعتي شريف دانشگاه
براي  ،سند حاضر .و محصول آن شخصيت، اخالق و فرهنگ خانواده دانشگاه است بوده كوشا آنرعايت 
انتظار اين است كه تمامي افرادي كه به اين  و شود اي از اين هنجارها ارائه مي به عنوان گزيده بيشتر، آگاهي

عدم رعايت مقررات، توهين به شخصيت و فرهنگ  .در رعايت مفاد آن كوشا باشند ،شوند خانواده اضافه مي
پيشاپيش از تمامي اعضاي خانواده  .با شخص متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد دانشگاه تلقي شده و

 .شود اين موازين قدرداني مي رعايتشريف به جهت 

  پوششضوابط ) 1ماده 
  .ممنوع است آالت آرايش و زينتهرگونه و رنگهاي زننده،  ، كوتاهتنگ ،هاي باز استفاده از لباس) 1
دربرگيرنده عبارات و نمادهاي حرمتي يا  دهنده بي استفاده از هرگونه لباس يا اقالمي كه نشان) 2

  .هاي انحرافي و غيره باشد، ممنوع است نامناسب همچون نشان گروه
مانتو بايد در . پوشش مجاز براي بانوان تنها مقنعه بلند يا چادر به همراه مانتو و شلوار مناسب است )3

  .تمام جهات پوشيده و همچنين آستين آن تا مچ باشد

  شئون دانشگاهرفتار خارج از  )2 ماده
  تظاهر به هرگونه عمل حرام در فضاي عمومي  )1
 كشيدن سيگار در تمامي اماكن متعلق به دانشگاه صنعتي شريف )2

  . گردددانشگاه محسوب مي محدودهمحوطه روبروي استخر دانشگاه نيز جزو : توجه
  ايجاد آلودگي صوتي، برهم زدن نظم عمومي و سلب آرامش ديگران )2

اي تحت عنوان كميته نظارت توسط  براي نظارت بر حسن اجراي اين سند مجموعه) 3ماده 
  نظارت دارندشوراي فرهنگي تشكيل شده كه اعضاي آن بر موارد زير 

از ديگر تبعات عدم رعايت اين  .است منع ورود به دانشگاهاولين نتيجه عدم پايبندي به اين سند ) 1
  .است خاطيرساني به خانواده فرد  اطالعمنشور 

رود تمامي اعضاي خانواده دانشگاه با رعايت اخالق و احترام در اجراي اين سند و تذكر به  انتظار مي) 2
  .دهنده استنشگاه موظف به حمايت از فرد تذكرمديريت دا. افراد ناآگاه مشاركت داشته باشند

 كميته انضباطيبه فرد  صالحديد،در صورت و  شده پس از مشاهده تخلف، به فرد متخلف تذكر داده) 3
  .شود معرفي مي


