
 

 

 

دانشجویانمنشور اخالقی   

خالق رکن مهم زندگی باهمی بشراست و دانشگاه ها به عنوان نهادهای پرورش دهنده نسل امروز و فردای جامعه ا

رسالتی بس عظیم در قبال آموزش و پرورش دارند، دانشگاه خاتم النبیین به عنوان نهاد علمی با اعتبار و اخالق گرا 

اخالق انسانی و اسالمی تربیت می نماید و دانشجویان مکلف به رعایت اصول اخالقی زیر می دانشجویان متعهد به 

  باشند.

 الف( اخالق دانشجویی در رابطه با انگیزه و هدف

 داشتن انگیزه الهی و خدمت به خلق خدا؛ -1

 نداشتن انگیزه های جاه طلبی، شهرت، فخر فروشی و برتری طلبی. -2

 با زندگی فردی و خانوادگی ب( اخالق دانشجویی در رابطه

 تقید به وظایف و شعایر دینی به عنوان راهگشاترین مسیرتکامل انسانی؛  -1        

 توجه به قرآن کریم به عنوان نخستین و اساسی ترین راهنمای زندگی؛-2       

 اکرم)ص( و بزرگان دینی به عنوان الگوهای زندگی؛اهتمام به سنت و سیره رسول  -3

 دن دل از رذایل اخالقی) خشونت، تکبر، فخرفروشی، دروغ، تهمت و ...(؛پاک کر -4

 توکل به خدا در مسیرعلم آموزی و فعالیت های اجتماعی؛ -5

 داشتن همت و انگیزه بلند برای رسیدن به باالترین مراتب علمی؛ -6

 غنیمت شمردن فرصت ها بخصوص فرصت جوانی؛ -7

 لم آموزی و ارزش های اخالقی دور می کنند؛پرهیز از معاشرت با افرادی که وی را از مسیرع -8

 رعایت نظافت و پاکیزگی) ظاهری و باطنی(؛ -9

 برخورداری از آراستگی ظاهر؛-10

 مودب بودن درهمه حال.-11

 



 ج( اخالق دانشجویی در رابطه با وظایف درسی

 پویایی و تحرک علمی) مداومت و استمرار و تالش بی وقفه درمسیرعلم آموزی(؛ -1

 برنامه ریزی منظم و دقیق برای تمامی ساعات شبانه روزی؛ -2

 انتخاب رشته تحصیلی براساس وظیفه، استعداد و عالقه؛ -3

 خستگی ناپذیری درکسب علم؛ -4

 خودداری از مجادله و ستیزه جویی درطرح مباحث علمی؛ -5

 عقالنیت و تسلیم بودن دربرابر حق و استدالل منطقی؛ -6

 صه پرسش و پرسشگری؛فعال بودن در عر -7

 ضبط و نگارش مطالب جدید علمی؛ -8

 رعایت انضباط و حضور مستمر درصنف ها؛-9

 دقت و بررسی مطالعات و محفوظات و منابع آن ها برای حضور در صنف و فراگرفتن علم؛-10

 کاستن از وابستگی ها و مشغولیت هایی که او را ازتحصیل علم بازمی دارد.-11

 

 یی در رابطه با استادد( اخالق دانشجو

 تواضع و فروتنی در برابر استاد؛ -1

 احترام و اکرام استاد؛ -2

 به بزرگی و احترام یادکردن استاد؛ -3

 سپاس گذاری و قدرشناسی زحمات استاد؛ -4

 نادیده انگاشتن خطاهای گفتاری و رفتار استاد هنگام تدریس؛ -5

 رعایت ادب و احترام در سخن گفتن با استاد؛ -6

 دقیق گوش دادن به هنگام درس به سخنان استاد؛ -7



 عدم اتالف وقت استاد با طرح سوال های بی مورد. -8

 

 

 ه( اخالق دانشجویی در رابطه با صنف

 سروقت درصنف حاضرشدن؛ -1

 پیش مطالعه کردن مطالب درسی؛ -2

 با دقت به مطالب استاد گوش دادن؛ -3

 خارج نشدن بی دلیل از صنف؛ -4

 رعایت حقوق و احترام دیگر هم درسان؛ -5

 رعایت آداب ورود به صنف همچون سالم نمودن؛ -6

 رعایت نظم و انظباط در صنف؛ -7

 اشغال نکردن جای دیگران در صنف؛ -8

 برای ارائه سوال یا پاسخ گویی به درس. کسب اجازه از محضر استاد-9

 

 و( اخالق دانشجویی در رابطه به هم صنفی ها

 ادب و نزاکت نسبت به هم صنفی ها؛ رعایت -1

 توجه به رعایت حقوق و رفاه و آسایش دیگران؛ -2

 پرهیز از تمسخر و استهزاء دیگران؛ -3

 عدم مداخله در سخن دیگران. -4

 

 



 ز( اخالق دانشجویی در رابطه با محیط سکونت و خوابگاه

 رعایت شئون اسالمی؛ -1

 ر محبت و احترام؛رفتار گرم و صمیمانه و همراه با اظها -2

 عفو و گذشت از لغزش های دوستان؛ -3

 عدم مزاحمت و رنجش دیگران درموقع ورود و خروج از اتاق یا خوابگاه؛ -4

 پرهیز از تجسس نسبت به هم اتاقی ها و دانشجویان دیگر اتاق ها؛ -5

 پرهیز از ایجاد سروصدا و رفتاری که موجب آزار و اذیت دیگران شود؛ -6

از نشستن و راه رفتن در جاهای نامناسب که موجب سلب آسایش دیگران می شود مانند بالکن ها، راهرو پرهیز  -7

 ها و زینه ها؛

 رعایت نظم و انضباط  در برنامه ها؛ -8

 حفظ بهداشت در محیط؛-9

 رعایت حقوق دیگران.-10

 

 امضاء و رعایت می گردد. دانشجویانمورد پس از منظوری رئیس دانشگاه توسط  7این منشور در 
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