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اظهارنامه انضباطي دانشجویان جدید الورود
سال تحصیلي  ……...نیمسال…….

باید خوب درس بخوانيد و بهطور دقيق انضباط و نظم اجتماعى را رعایت كنيد .محيط هرج و مرج و محيطى كههه در آن
اميد وجود نداشته باشد ،ضد پيشرفت است.
امام خامنهای «مدظله العالی»

بهها توجههه بههه قداسههت علههم ،اخهه و و محيطهههای آمويشههی ،پژوهشههی و ضههرورد دفههاح و تراسههت اي تقههوو
عمومیدانشجویان ،اینجانب  ................................................................ ....................فريند  ..............................با مشخصههاد لیه ،
خود را مکلف و موظف میدانم در طول يمان تحصي  ،در محيط های داخ و خارج دانشگاه ،مقرراد انضباطی ،موضوح
آیيننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اس می ایران مصههوب سيصههد و پنجههاه و هشههتمين جل ههه مههور 1374/6/14
شورای عالی انق ب فرهنگی و شيوه نامه اجرایی مربوطه مصوب 1398را كه بههه رههورد تضههوری در كه س آمويشههی
مور  ، .........................ن بت به محتوای آن آگاه شدم ،مراعاد نمایم.
آیيننامه انضباطی یادشده و شيوه نامه اجرایی مربوطه در پایگاه اط ح رسانی دانشگاه بههه نشههانی  ....................و شههورای
مركزی انضباطی ويارد متبوح به نشانی  http://farhangi.behdasht.gov.irدرج گردیده است.
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نشانی محل سکونت خانواده:
توجه :با استناد به تبصرههای یک و سه ماده  67شيوهنامه اجرایی هرگونه دعود اتتمالی شما به شورای انضباطی ،مبنی بر اط حرسانی تلفنی اي طریق
تماس با شماره همراه ارائه شده یا ارسال پيام به بخش اع ناد مهم ت اب كاربری اختصاری شما خواهد بود؛ ضروری است در رورد هرگونه تغيير در
شماره تماسهای اع می ،مراتب در اسرح وقت به این شورا اط ح رسانی شود.
مفاد کاربرگ را مطالعه و صحت کلیه مندرجات آن را تایید مینمایم.
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