آئین نامه حفظ حدود آداب اسالمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ششح :
فصل اول
حفؼ حذٍد اخالق اػالهی دس ثشخَسدّب ٍ هؼبششتْب :
 .1داًشدَیبى صى ٍ هشد الصم اػت دس کالػْبی دسع دس دٍ سدیف خذاگبًِ ثٌشیٌٌذ .
تجظشُّ :شگبُ دس داًشگبّی خذا کشدى کالػْبی هخظَص صًبى ٍ هشداى هیؼش ثبشذ ٍ هشکلی اص لحبػ
ثَدخِ ٍ کیفیت تحظیل ثِ ٍخَد ًیبٍسد کالػْب ثبیذ خذا ثبشذ .
 .2دس ثیوبسػتبًْبی آهَصشی ثبیذ کَشش شَد کِ ثِ تذسیح ثخشْبی ثیوبساى صى ٍ هشد اص یکذیگش خذا ثبشذ،
ٍ ّوچٌیي ّش خب هیؼش اػت دس اتبلْبی ػول اص اختالط صى ٍ هشد خَدداسی شَد ٍحتی الومذ ٍس اص کبدس
پشػتبسی صى ثشای صًبى ٍ کبدس پشػتبسی هشد ثشای هشداى اػتفبدُ شَد ٍ هؼبئل ششػی سػبیت گشدد .
 .3دس آصهبیشگبّْب ٍ ثخشْبی تضسیمبت ّشگبُ ثشای تضسیك ٍ پبًؼوبىّ ،ن هتخظض هشد ثَد ٍ ّن هتخظض
صى ،اص هتخظض هشد ثشای ثیوبساى هشد ٍ اص هتخظض صى ثشای ثیوبساى صى اػتفبدُ شَد .
 .4دس هحلْبی تشدد ًٍظت اػالًبت دس داًشگبّْبّ ،ش گبُ احتوبل اصدحبم سٍد ،ثبیذ هحلْبی خذاگبًِ ثشای
صًبى ٍ هشداى دس ًظش گشفتِ شَد .
 .5الصم اػت کِ داًشدَیبى صى ٍ هشد اص آصهبیشگبّْب ٍ کبسگبّْب ٍ ػبلٌْبی تششیح ٍ اتبق کبهپیَتش ٍ غیشُ
حتی الومذٍس دس ًَثتْبی خبص ٍ ثِ عَس خذاگبًِ اػتفبدُ کٌٌذ .
 .6ػبلٌْبی عشاحی ٍ هذل آتلیِ ّب ٍ خَد هذلْب ثبیذ هٌغجك ثب شئَى اػالهی ثبشذ ٍ هحیظ کبس
حتی الومذٍس ثشای صًبى ٍ هشداى خذا ثبشذ .
 .7داًشدَیبى صى ٍ هشد الصم اػت دس گشٍّْبی هدضا ثِ کبسّبی گشٍّی داًشدَیی اص لجیل اًدبم پشٍطُ ّب ٍ
عشاحی ٍ کبسّبی ػولی ٍ هبًٌذ آى ثپشداصًذ ،هگش ایٌکِ هدضا کشدى صى ٍ هشد هٌدش ثِ هختلف شذى کبس یب
تؼغیلی آى گشدد .
 .8داًشگبّْب ثبیذ تذاثیشی اتخبر کٌٌذ تب دس هحیغْبی اداسی ثب تَخِ ثِ اهکبًبت هَخَد اص اختالط غیش
ضشٍسی صى ٍ هشد تب خبیی کِ هٌدش ثِ اختالل ٍ تؼغیلی کبسّب ًشَد خلَگیشی ثِ ػول آٍسًذ .
 .9هؼئَالى هشد ثبیذ اص هٌشیبى هشد اػتفبدُ کٌٌذ .
 .11دس آى لؼوت اص داًشگبّْب کِ ػوَم هشاخؼِ کٌٌذگبى هشد ّؼتٌذ اص لجیل خَاثگبّْب الصم اػت اص
کبسهٌذاى هشد اػتفبدُ شَد ٍ دس آى لؼوت کِ هشاخؼِ کٌٌذگبى صى ّؼتٌذ اص کبسهٌذاى صى .
 .11اهبکي ػوَهی هبًٌذ لشائت خبًِ کتبثخبًِ ٍ خَاثگبّْب ٍ اتبلْبی غزا خَسی ثبیذ ثشای صًبى ٍ هشداى خذا
ثبشذ یب ثشای ّش خٌغ اص ًَثت خذاگبًِ اػتفبدُ شَد .
تجظشُ – ثشای اهبکي ٍسصشی ًَثت اػتفبدُ هشداى ثبیذ خذا اص ًَثت صًبى ثبشذ .
 .12سٍاثظ هیبى اػتبداى ٍ داًشدَیبى ٍکبسهٌذاى ثبیذ هغبثك ثب همشسات داًشگبّی ٍ ضَاثظ اخالق اػالهی
ثبشذ ٍ ّشگبُ کؼی خالف آى سا هشبّذُ کشد ثٌبثش اطل ًْی اص هٌکش ثِ هتخلفبى تزکش دّذ ٍ اگش تزکش اٍ
هَثش ٍالغ ًشذ هشاتت سا ثِ همبهبت هؼٍَل داًشگبُ اعالع دّذ .

 .13صًبى دس هحیظ کبس ٍ تحظیل ثبیذ اص پَشش اػالهی اػتفبدُ کٌٌذ ٍ اص پَشیذى لجبػْبی تٌگ ٍ صًٌذُ ٍ
آسایش ٍ تجشج پشّیض کٌٌذ ٍ هشداى ًیض ًجبیذ اص لجبػْبی صًٌذُ اػتفبدُ کٌٌذ .
 .14هؼئَل اخشای ایي آئیي ًبهِ سٍػبی داًشگبّْب ٍ هذاسع ػبلی خَاٌّذ ثَد کِ هی تَاًٌذ ثب کوک
کویتِ ّبی اًظجبعی یب ّیأتْبی سػیذگی ثِ تخلفبت اداسی ثِ تخلفبت سػیذگی ًوبیٌذ .
الحاقیه آئین نامه حفظ حدود آداب اسالمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ششح :
هبدُ ٍاحذُ :ػفشّبی داًشدَیی هشوَل همشسات ریل خَاّذ ثَد :
 .1ػفشّبی داًشدَیی ثبیذ ثب تظَیت ٍ طذٍس هدَص تَػظ شَسای فشٌّگی داًشگبُ اًدبم شَد .
تجظشُ  :1همظَد اص ػفش داًشدَیی ،کلیِ هؼبفشتْبی فشٌّگی ٍ ثبصدیذّبی ػلوی دػتِ خوؼی گشٍّی اص
داًشدَیبى یک داًشگبُ اػت کِ ثِ هٌظَس صیبست ٍ تفشیح ثب هدَص شَسای فشٌّگی داًشگبُ ثشگضاس هی شَد .
تجظشُ ٍ :2احذّبی ثشگضاس کٌٌذُ اسدٍی داًشدَیی غیش دٍلتی خبسج اص داًشگبُ ،هی ثبیؼت ًؼجت ثِ اخز
هدَص اص شَسای فشٌّگی داًشگبُ الذام ًوبیذ .
تجظشُ  :3ػفشّبی دسػی ٍ پظٍّشی کِ ثب حضَس اػتبد ٍ هدَص گشٍُ آهَصشی داًشکذُ ثشگضاس هی شَد اص
شوَل ایي هظَثِ هؼتثٌی هی ثبشذ .
 .2ثشگضاسی اسدٍّبی هختلظ ( دختش ٍ پؼش) طشفب ثب تأییذ هکتَة هشخغ طبدس کٌٌذُ هدَص لبثل اخشا اػت .
 .3دس ػفشّبی داًشدَیی ،هحل ثشگضاسی اسدٍ ٍ هؼیش آى دس اعالق همشسات ثِ هٌضلِ هحذٍدُ داًشگبُ
هحؼَة ٍ دس ایي هذت سػبیت همشسات اًظجبعی داًشگبُ ٍ ػبیش همشسات هشثَط الضاهی اػت .
 .4دػتَس الؼول اخشایی هَضَع ایي الحبلیِ تَػظ ثبالتشیي همبم دػتگبُ هشثَط ثشای اخشا اثالؽ هی شَد.

