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 "بسمه تعالی  "

 

  حراست دانشگاه کل اداره توصیه های
 

 :گرامی دانشجویان

 کلیه براي الهی توفیقات آرزوي با و صمیمانه تبریک و مقدم خیر عرض صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ضمن حراست دانشگاه کل اداره

 :می نماید جلب ذیل مشروح مقررات و نکات به را دانشگاه این در نام ثبت متقاضیان توجه شدگان،پذیرفته
 

 و نامناسب ظاهري وضع دانشجویانی که و باشند می ظاهري وضع و اخالق قبیل از مواردي رعایت همچنین و اسالمی شئونات کامل رعایت به ملزم دانشجویان -1

 .آمد خواهد بعمل جلوگیري دانشگاه داخل به آنان ورود از باشند داشته اسالمی غیر

محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهیه شده است . تخطی از این دستورالعمل موجب برخورد نکته: درخصوص پوشش مناسب دانشجویان دختر و پسر ، بروشوري توسط معاونت 

  ها نصب گردیده است.قانونی و انضباطی خواهد گردید . همچنین تابلوهایی در این خصوص تهیه شده و در قسمت درب ورودي دانشکده

 کارت فاقد فرد ورود از مجازند انتظامات عوامل اینصورت غیر در باشند داشته همراه را خود دانشجوئی کارت دانشگاه به ورود هنگام دانشجویان است الزم -2

 .آورند بعمل ممانعت دانشجوئی،

 عمومی ، وظیفه نظام دستورالعمل طبق که دانشجویان مذکر تحصیلی کارت الخصوص علی باشدمی دانشجو وظایف از یکی دانشجوئی کارت از حفاظت و نگهداري تذکر :

 میشود . محسوب نیز آنان تحصیلی معافیت کارت

همچنین  لین دانشکده ودانشجویان گرامی به محض مفقودي کارت دانشجویی ، ضمن تکمیل فرم مربوط به مفقودي کارت دانشجویی در دانشکده ، مراتب را به اطالع مسئو

  .مفقودي طی این مدت ، دانشجوي مربوطه می بایست پاسخگو  باشداداره حراست دانشگاه برسانند لذا در صورت سوء استفاده احتمالی از کارت هاي 

 . باشد می الزامی دانشگاه کارکنان و اساتید به احترام و دانشگاه قوانین رعایت -3

 ، غیره و سیاحتی، زیارتی،  درسی بازدیدهاي در همچنین و کارگاه ها ، آزمایشگاه ها کالس ها، از اعم دانشگاه محیط در خود تحصیل طول در مکلفند دانشجویان -4

 .نمایند پرهیز باشد، دانشگاه و دانشجو و منزلت شأن با مغایر که عملی هرگونه انجام از و نموده رعایت را اخالقی و اسالمی شئونات و مقررات کلیه

 غیر حضور از و آورده بعمل دانشگاه جلوگیري در خود وقت اتالف از تا نمایند تنظیم شده انتخاب درسی برنامه با متناسب را دانشگاه در خود حضور برنامه دانشجویان -5

 .  نمایند خودداري دانشکده در ضروري

 تخلف دانشگاه مقررات نظر از که دیگري چیز هر و مستهجن و نامناسب لوح هاي فشرده ، کتب ، مجالت ، تصاویر قبیل از مجاز غیر اشیاء و وسایل داشتن همراه -6

 .باشد می ممنوع ، گردد محسوب

 .شد خواهد برخورد متخلف با مشاهده درصورت و هدبو ممنوع اکیداً دانشگاه داخل در دخانیات استعمال -7

 قرار جریان در را خوابگاه ها انتظامات دانشکده و همچنین و حراست اداره کارکنان بالفاصله مشکل هرگونه بروز هنگام در باشند داشته توجه گرامی دانشجویان -8

 .دهند

و در موارد خاص نیازمند تایید اداره کل حراست  دانشکده ریاست دانشکده و همچنین تایید عوامل انتظامات ورودي از مجوز اخذ دانشگاه نیازمند به همراه آوردن -9

 . می باشد دانشگاه

 .می باشد پذیر امکان هاخوابگاه  ورودي عوامل انتظامات کتبی از مدیرخوابگاه مربوطه و مجوز اخذ از پس خوابگاه ها به همراه آوردن -10

دانشجویان ملزم به رعایت تردد در ساعات اعالم  ها بوده و ها براساس مصوبه معاونت محترم دانشجویی واداره خوابگاه اعالم ساعت مجاز ورود وخروج در خوابگاه -11

 شده می باشند .

 .ود ب فرد متخلف در این خصوص پاسخگو خواهد خوابگاه ها ودانشکده ها ممنوع بوده واستفاده از فیلتر شکن ها و یا هرگونه نرم افزار دور زننده فیلترینگ کشور در  -12

احتیاج به کمک و مشاوره و راهنمایی داشته باشد مشاوره حقوقی و )مخصوصاً دانشجویان شهرستانی( حراست دانشگاه امین دانشجویان بوده و در مواردي که دانشجو  -13

 و ارائه می نماید .به کلیه عزیزان دانشج)شخصی( امنیتی 

صنعتی کشور ، نخبگان دانشگاهی علی الخصوص دانشگاه هاي صنعتی در  تیررس اقدامات جاسوسی  -از آنجایی که در جهاد علمی و پیشرفت هاي اخیر علمی  -14

 مسائل با حراست دانشگاه  می باشند . سرویس هاي بیگانه می باشند ،  دانشجویان ملزم به رعایت موارد  حفاظتی و  همکاري الزم در  برخورد با اینگونه

 تحصن و ... ، خالف مقررات بوده و با متخلف برخورد خواهد شد . –اعتصاب غذا مانند شرکت در هرگونه تجمع غیرقانونی و فاقد مجوز  -15

 


