بخشی از ضوابط و مقررات انضباطی پردیس بین الملل
دانشگاه صنعتی شریف – جزیره کیش
 آن را،) دریافت نمودهwww.msrt.ir(  تحقیقات و فن آوری،دانشجو موظف است مفاد آیین نامه انضباطی را از سایت وزارت علوم
.مطالعه و به مفاد آن عمل نماید
 در سایر محیط ها به ویژه محل های پر ازدحام نیز الزم.دانشجویان زن و مرد الزم است در کالسهای درس در ردیف های جداگانه بنشیند
.است از اختالط با یکدیگر پرهیز نمایند
. حتی المقدور در نوبت های جداگانه استفاده نمایند....  کارگاه و،دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه
. بپردازند....  طراحی و کارهای عملی و،دانشجویان زن و مرد الزم است در گروه های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل پروژه ها
.روابط میان دانشجویان با اساتید و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخالق اسالمی باشد
 دانشجویان مرد. زیورآالت و پوشیدن لباسهای نامناسب پرهیز نمایند،دانشجویان خانم می ب اید از پوشش اسالمی استفاده کرده و از آرایش
.نیز می باید از پوشش ساده استفاده کرده و از لباسها و آرایش مو خارج از عرف جامعه پرهیز نمایند
. تحقیقات و فن آوری باشد، مقررات کشوری و بخشنامه های وزارت علوم،انجام هرگونه فعالیت جمعی می باید مطابق با ضوابط دینی
. می باید مجوز مکتوب از مراجع ذی صالح قبالً تهیه شده باشد،درخصوص فعالیت های جمعی که نیازمند اخذ مجوز می باشد
،) کارمندان یا اساتید، ایجاد ضرب و جرح به (دانشجویان دیگر، هتک حرمت، مخدوش نمودن مدارک و اسناد دانشگاهی، جعل امضاء
 ایجاد ضررو زیان به اموال یا اشخاص، خرید یا فروش مواد مخدر، استعمال،ایجاد اختالل و بی نظمی یا وقفه در امور جاری پردیس
 عدم رعایت مقررات و ضوابط استفاده از خوابگاه های دانشجویی و یا عدم تخلیه به موقع،) کارمندان و اساتید،پردیس (اعم از دانشجویان
خوابگاه دانشجویی جزو تخلفات دانشجویی محسوب شده و کمیته انضباطی دانشجویی پردیس در مورد دانشجوی خاطی تصمیم گیری و
.صدور رای خواهد نمود
دانشجو در هنگام ثبت نام متعهد به تکمیل فرم های مربوط به امور فرهنگی و مرکز سالمت و سکونت در خوابگاه (در صورت نیاز به
.استفاده از خوابگاه) و تحویل آنها به امور دانشجویی می باشد
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Parts of Sharif University of Technology International Campus – Kish Island’s
Disciplinary Rules and Students’ Code of Conduct
1. Students must download, study and observe the Disciplinary Rules and Students’ Code of Conduct set
forth by Ministry of Science and Technology on www.msrt.ir.
2. Male and female students are required to sit in separate rows in the classes. In areas, specially the
crowded places, they are required to avoid any unnecessary interactions with each other.
3. Male and female students are required to work in the laboratory, workshop, etc., in separate shifts, if
possible.
4. Male and female students are required to work in separate team works for projects, plans, and
experimental activities.
5. The relationship among students, university instructors, and staff must be in accordance with university
rules and regulations and Islamic ethical codes.
6. Female students must wear Islamic clothing (hijab). They must avoid wearing make-up, jewelry, and
inappropriate clothing. Male students must wear simple clothing and avoid wearing clothes and hairstyles
which are considered inappropriate and socially unacceptable in an academic environment.
7. All teamwork and collaborative activities must be in accordance with religious principles, country laws,
and Ministry of Science and Technology regulations. For collaborative activities which require official
approval, a written permission must be obtained from the authorities in advance.
8. Forging signatures, distorting university documents, desecration, assault and battery of other students,
staff or instructors/lecturers, causing aberration, or interruption in campus routine affairs, using, buying or
selling narcotics, damaging the campus properties or members (including students, staff, and instructors /
lecturers), not observing rules and regulations of students’ dormitories or avoiding leaving the student
dormitories in due time, are parts of students’ violations and Disciplinary Committee is in charge of
making decisions about perpetrators.
9. Students must fill in all forms pertaining to Cultural Affairs, Health Center, request and all completed
forms must be submitted to Office of Students’ Affairs.

