منشور اخالقی دانشجویان دانشگاه مفید
مقدمه :توجه به پوشش ظاهری افراد در حوزههای علمی و آموزشی و رعايت ضوواب شورعی و عرفوی در ايوو وو
امری ضروری میباشد .با توجه به اينکه دانشگاه مفید در شهر مقدس قم واقع شوده و بور ااواس اهودا بلنود جم وی از
متفکران و انديشمندان تأثیرگذار در تأایس و تداوم نظام جمهووری ااویمی شوکر گرفتوه و بوا نظواره عا یوه مرج وی
عظیما شأن اداره میشود ،رعايت موازيو ا یقی و شرعی در ايو دانشگاه از اهمیت مضواعفی بر ووردار ااوت .بنوابرايو،
ضروری اات دانشجويان محترم نکاه زير را در كلیه محی های مربوط به دانشگاه مفید رعايت فرمايند:
الف) سیاستها:

 -1بر ورداری دانشجويان از فضاير م نوی و ا یقی و پایبندی آنان به ارزشهای اایمی و همچنیو رعايوت اد
در گفتار و رفتار با اااتید ،كارمندان و ااير دانشجويان امری ضروری تلقی میگردد؛
 -2در محی دانشگاه ااتفاده از پوشش آرااته و متنااب با هنجارهای شرعی و عرفی و در ور شأن و منز ت دانشجو
رفتاری قابر احترام بوده و رعايت ايو امر در دانشگاه مفید از اهمیت قابر توجهی بر وردار میباشد؛
 -3رعايت ضواب شرعی و عرفی در رواب میان دانشجويان با يکديگر (بويژه رواب میان د تر و پسر) امری ضروری
تلقی می گردد و عدم توجه دانشجويان به ايو ضواب اموری ناپسوند بوه حسوا آموده و فورد بیتوجوه ،ااوتحقا
بر وردهای انضباطی و تنبیهی را دارد.
ب) مواردی که رعایت آنها در دانشگاه برای دانشجویان الزامی میباشد:
 -1موارد الزمالرعایه برای کلیه دانشجویان (اعم از دختر و پسر) در دانشگاه:

 -1-1عدم ااتفاده از اشیاء يا ا بسه دارای نقوش ،آرم يا نوشتههای غیر ا یقوی ،پووو و بوی م نوا و يوا متنااوب بوا
گروههای انحرافی و ضد اایم و انقی ؛
 -2-1ودداری از اات مال ایگار و ديگر مواد د انی و همچنیو ممنوعیت همراه داشتو ،ريد ،فروش يا توزيع موواد
مخدر و يا روان گردان و آاله قمار؛
 -3-1ممنوعیت همراه داشتو ،ريد ،فروش و يا توزيع عکس ،ای دی و فیلمهای غیر ا یقی و ی شرع؛
 -4-1ممنوعیت پخش آهنگهای غیرمجاز و همچنیو پخش آهنگهای مجاز با صدای بلند؛
 -5-1ممنوعیت ضب هرگونه صدا يا ت وير از دانشجويان بودون اجوازه آنهوا و ممنوعیوت مالو ايوو امور در موورد
دانشجويان جنس مخا ف؛
 -6-1ممنوعیت ضب هرگونه صدا يا ت وير از اااتید در كیس درس يا ارج از آن بدون اجازه آنها؛
 -7-1ممنوعیت ايجا د مزاحمت برای دانشجويان و ودداری از الب آرامش از ديگر دانشجويان و هرگونه رفتاری كوه
باعث نقض هنجارهای ا یقی و مقرراه دانشگاه گردد.

 -2موارد الزمالرّعایه برای دانشجویان پسر در دانشگاه:

 -1-2ااتفاده از باس با رنگ و مدل متیو و منااب شأن دانشگاه و دانشوجو (ممنوعیوت ااوتفاده از توی شورههای
غیرمت ار )؛
 -2-2عدم ااتفاده از مچ بند ،گردن بند ،زنجیر و ااير زيورآاله آشکار غیرمت ار ؛
 -3-2آرايش نکردن مو به صوره غیرمت ار و بلند نبودن موی ار و صوره بیش از حد م مول؛
 -4-2عدم ااتفاده از ا بسه زننده ،شلوارهای كوتاه ،تنگ ،نازک و شلوارهای پاره و وصلهدار؛
 -5-2باز نبودن غیر مت ار دكمه پیراهو و تی شره.
 -3موارد الزمالرعایه برای دانشجویان دختر:

 1-3رعايت حجا كامر و ااتفاده از چادر منااب در دانشگاه (ممنوعیت ااتفاده از چادرهای رنگی و بدن نما)؛
 2-3پوشاندن موی ار و گردن باور كامر با پوششهای مت ار ؛
 -3-3ااتفاده از مانتوهای بلند ،غیرچسبان و با رنگها و مدلهای مت ار و غیرزننده؛
 -4-3عدم ااتفاده از شلوارهای كوتاه ،چسبان و شلوارهای پاره يا وصلهدار؛
 -5-3ااتفاده از كفش و جورا با رنگها و مدلهای منااب و مت ار (ممنوعیت ااتفاده از جورا های رنگی نوازک
و كفشهای دارای پاشنههای یلی بلند و همچنیو قرار دادن ااقه بلند كفش (پوتیو يا چکمه) روی شلوار؛
 -6-3ورود به دانشگاه بدون آرايش و بدون ااتفاده از زينتآاله ظاهری غیرمت ار و عدم ااتفاده از هرگونه ابوزار و
مواد آرايشی در دانشگاه؛
 -7-3بلند نبودن نا و به صوره غیرمت ار و عدم ااتفاده از الک نا و ،نا و م نوعی و انگشترهای غیرمت ار .

