کدهای اخالقی دانشجویی
هر دانشجو پس از مطالعه دقیق منشور اخالقی دانشجویی ملزم به رعایت کدهای اخالقی
دانشجویی در محیط دانشکده و کالس درس میباشد .مهمترین ارزشهایی که در این رابطه باید
مورد لحاظ قرار گیرد عبارتند از:
 احترام کامل نسبت به استاد
 ارتباط خوب و مناسب با استاد در محیط آموزشی
 نوع دوستی ،همدلی و برخورد مناسب با همکالسی ها
 مسئولیت پذیری در مسائل آموزشی
 ارتقاء صالحیت علمی و عملی به طور مداوم
 ارتقاء آگاهی از مقررات حرفه ای و دستورالعملهای اخالقی و رعایت آنها
 احترام به کارکنان آموزشی و دانشجویی
 دارای تالش ،تحرک و نشاط علمى و اهتمام جدی در راه تحصیل
 آگاه به زمان و داراى درک و بینش عمیق علمی و پژوهشی
 با ایمان ،داراى تقوا ،تهذیب نفس و رفتار شایسته
 تشویق و ترغیب همکالسیان در مسیر تعالی علمی
 پرهیز از تنبلی و اتالفوقت و هدردادن اوقات ارزشمندجوانی
 عدم استفاده از تلفن همراه در کالس درس
 پرهیز از خوردن و آشامیدن (جویدن آدامس) در هنگام تدریس استاد
 حفظ حرمت کالس درس
 استفاده از پوشش مناسب دانشجویی(مندرج در کتابچه راهنمای معاونت دانشجویی
فرهنگی دانشگاه) در دانشکده
 احترام به منشور اخالقی دانشجویی
منشور اخالقی دانشجویی
 .۱آغاز و انجام هر کار را همواره با نام و یاد خدای متعال همراه کرده و در همه حال امید به
رضایت خداوند را سرلوحه فعالیتهای خود قرار میدهیم.
 .۲معتقدیم با کارکنان و اساتید دانشگاه باید رفتاری متناسب با شأن و منزلت این محیط علمی و
فرهنگی داشته باشیم.

 .۳نماز و نیایش را آرام بخش دلها میدانیم و در جهت اعتال و پاس داشت آن در محیط مقدس
دانشگاه کوشش خواهیم نمود.
 .۴در اجرای هر چه بهتر وظایف دانشجویی خود نهایت سعی خویش را به کار میبریم.
 .۵در محیط مقدس دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب با فرهنگ اسالمی و اجتماعی سرزمینمان
استفاده میکنیم.
 .۶همواره رعایت ادب در گفتار و رفتار را ،آن چنان که شایسته مقام دانشجویی است ،در برابر
دیدگان خود قرار میدهیم.
 .۷در جهت افزایش آموختهها و پرورش مهارتهای علمی خود احساس مسئولیت میکنیم و
سعی ما بر این است که هر روز بیشتر از روز گذشته بر دانش ما افزوده شود.
 .۸معتقدیم برای رسیدن به پیشرفت واقعی باید با نگاه امیدوارانه و تالش بی وقفه و همراه با برنامه
ریزی حرکت کرد.
 .۹با مطالعه و بهرهمندی از اسناد علمی ،روحیه جستجوگری و حقیقت طلبی خود را به طور
پیوسته آماده نگه داشته و بیان صداقت در پذیرش خطا را از وظایف اخالقی خود میدانیم.
 .۱۰سعی میکنیم در محیط دانشگاه همدلی ،وحدت و روحیه نشاط علمی و سرزندگی را افزایش
دهیم و از محیط مقدس دانشگاه در برابر هر گونه از خود بیگانگی علمی و شبیخون فرهنگی دفاع
خواهیم کرد.

