باسمه تعالی

«آیین نامه انضباطی»
از خداوند متعال خواستاریم با تالش و برنامه ریسی مناسب و بهره مندی از امکانات تحصیلی مرکس آموزش علمی – کاربردی بیش از پیش موفق باشید
ّواًگًَِ کِ هی داًیذ ٍ ،جَد همشسات هحذٍدیت ًیست تلکِ ٍضع همشسات جْت احماق حمَق افشاد ٍ ًیل تِ عذالت اجتواعی هی تاضذ.
 تالش ٍ کَضص ٍ پَیایی دس سایِ حکوت دیي ٍ اخالق دس جاهعِ تِ ّوشاُ همشسات هٌاسة ٍ دس خَس ضأى جاهعِ اسالهی  ،هَجة سشتلٌذی ٍ افتخاسّوگاى هی ضَد.
 عذم سعایت همشسات سثة ضایع ضذى حمَق دیگشاى ٍ تشٍص ًاٌّجاسیْا دس جاهعِ هی ضَد .«اصالح فزد = اصالح جاهعه »
ٍظایف ٍ اًتظارات اس آقایاى :
(داشتي حسي خلق ٍ احتزام به حقَق دیگزاى ٍ هتاًت ٍ ٍقار شایسته داًشجَیاى است ).

 -1تشادساى عضیض اص لثاسْای هٌاسة فضای آهَصضی کِ داسای هذ ٍ سًگْای اًگطت ًوا ٍ اص هصادیك اتتزالً ،ثاضذ استفادُ ًوایٌذ .
 -2اص پَضیذى لثاسْای تٌگ  ،چسثاى  ،داسای تصاٍیش ٍ ًَضتِ ّای ًاهفَْم ٍ غیش هتعاسف ٍ یا تا هفاّین غیش اخاللی ٍ دیٌی پشّیض ًواییذ.
 -3پَضیذى لثاسْایی کِ فشٌّگ تیگاًگاى سا اضاعِ دادُ ٍ یا اص هصادیك گشٍ ّْای خاظ هی تاضذ هجاص ًوی تاضذ.
 -4تاص تَدى خاسج اص عشف یمِ لثاس  ،آستیي کَتاّتش اص سِ ستع  ،کَتاّی لذ لثاس ً ،اصن تَدى خاسج اص عشف لثاس هجاص ًوی تاضذ.
 -5استفادُ اص دهپایی دس اضکال هختلف ٍ ًپَضیذى جَساب هجاص ًوی تاضذ.
 -6تا عٌایت تِ ًظش دیي هثیي اسالم استفادُ اص طال (اًگطش  ،حلمِ ٍ گشدى آٍیض ّای هختلف ) تشای آلایاى حشام است ّ.وچٌیي تِ گشدى آٍیختي
گشدى آٍیض ّایی تا هصادیك غیش دیٌی ٍ غیش اخاللی کِ هصادیك کفش ٍ گشٍّْای خاظ است هجاص ًوی تاضذ.
 -7آسایص سش ٍ صَست تسیاس هْن هی تاضذ ٍ تایذ هتٌاسة تا فضای آهَصضی تاضذ.
ٍظایف ٍ اًتظارات اس خاًوها :
حجاب هصًَیت است  ،هحدٍدیت ًیست.

 -1چادس حجاب تشتش است ٍ تایذ دس ضشایط عشف جاهعِ ٍ هشکض آهَصضی هَسد استفادُ لشاس گیشد ّ .وچٌیي تا پَضیذى چادس سایش لثاسْا ًیض تایذ
هتٌاسة ٍ هتعاسف تاضٌذ.
 -2استفادُ اص هاًتَی آصاد ٍ سادُ تذٍى هذلْای صًٌذُ ٍ چسثاى اضکال ًذاسد.
 -3تلٌذی هاًتَ تا صیش صاًَ تَدُ ٍ اص سًگْای هٌاسة فضای آهَصضی تاضذ.
 -4استفادُ اص همٌعِ تاسًگْای هٌاسة فضای آهَصضی ٍ هذلْای سادُ کِ هَّا سا اص لسوت جلَی سش پَضیذُ ٍ تلٌذی آى ضاًِ ّا سا تپَضاًذ الضاهی است.

 -5پَضیذى جَساب الضاهی است .
 -6استفادُ اص جَساتْای سًگ پا  ،ضیطِ ای  ،کَتاُ (هچی)ً ٍ ،اصن هجاص ًوی تاضذ.
 -7دساهاکي آهَصضی (هحیط هشکض ،کالسْای دسس،کاسگاّْا ،سشٍیس ایاب ٍ رّاب  ،اسدٍ ّای هختلف،تاصدیذ ّای آهَصضی ٍ) ....داضتي آسایص
هجاص ًوی تاضذ.
چٌد تذکز :

 -1اهش تِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ٍظیفِ ّوگاًی است تا سعایت هَاصیي تِ ایي هْن اّویت دّین .
 -2تلفي ّوشاُ ٍسیلِ استثاطی است  .استفادُ ًاسالن اص آى (فیلن ٍ تصَیش تشداسی اص دیگشاى  ،پخص فیلن  ،تصَیش ٍ اصَات غیش هجاص ٍ استفادُ اص آى
دس ساعات آهَصش ٍ جلسِ اهتحاى خالف همشسات است.
 -3آداب هعاضشت  ،هزاکشُ تا ًاهحشم ٍ گفتواى دس دیي اسالم ٍ عشف داسای حذ ٍ هشص است  ،سعایت ایي هْن ضشٍسی است .
 -4جْت سفاُ ٍ اهٌیت تیطتش اص ٍسایط ًملیِ عوَهی استفادُ ًواییذ.
ّ -5وشاُ داضتي کاست داًطجَیی تشای تشدد دس هشکض آهَصش ٍ کاست تغزیِ تشای استفادُ اص سلف الضاهی است .
 -6ایجاد فضایی اهي ٍ دٍس اص ّیاَّ ٍ جٌجال تشای تحصیل ٍ تْزیة ٍ کسة هَفمیت تستگی تِ تالش ٍ ّوکاسی داسد  .دس صَست عذم سعایت اصَل
ٍ ایجاد هطکل تشخَسد لاًًَی خَاّذ ضذ.
یادآٍری ههن  :لَاًیي ٍ همشسات هَسد ًیاص دس اهَس هختلف سا فشا گیشیذ تا تا هطکل هَاجِ ًطَیذ .
سفاسش همام هعظن سّثشی  :جَاًاى تحصیل  ،تْزیة ٍ ٍسصش است  .خَد سا دس ایي هسیش ّذایت ًوایین.

