بسمه تعالی

منشور اخالقی و فرهنگی اعضاء هیأت علمی
و کارکنان دانشگاه صنعتی سهند

( والراسخون فی العلم یقولون امنا هب کل من عند ربنا) آل عمران آهی 7

بی ضک اًقالب اسالهی ایزاى در هاّیت خَد یک اًقالب فزٌّگی بَد کِ تَاًست با الْام اس تعالین حیات بخص اسالم ٍ
هٌَیات رّبز فقیذ اًقالب (رُ) استقالل ،عشت ٍ بالٌذگی را بزای هلت ایزاى بِ ارهغاى آٍرد در ایي راستا داًطگاُ اسالهی
بِ عٌَاى پزچن دار تحَل ٍ تَسعِ عل هی ٍ فزٌّگی در جاهعِ ،بایستی در ایفای ًفص خَد ٍ بسط ٍ گستزش فزٌّگ
پَیای اسالهی ایزاًی ٍ فزاّن آٍردى الگَی هاًذگار بزای سًذگی بطزی پیطقذم باضذ  .لذا ها اعضای ّیأت علوی ٍ کارکٌاى
داًطگاُ بِ لحاظ فزٌّگی ٍ بزخَرداری اس ضخصیت ٍاالی اًساًی ٍ اسالهی در ایفای ًقص کاهل خَد در ایي سهیٌِ هَارد
سیز را در ّوِ حال سز لَحِ کار خَد قزار خَاّین داد :
 )1با اعتقاد بز ایٌکِ خذ اًٍذ هتعال در تنام اٍقات ًاظز بز اعوال هاست ،با جذیت در تزٍیج ارسضْا ٍ اصَل اخالقی ًاظز
بز حزفِ هقذس هعلوی کَضا بَدُ ٍ صذاقت ٍ سالهت فزدی ٍ اجتواعی را

در کلیِ اهَرات درٍى داًطگاّی ٍ بزٍى

داًطگاّی رعایت خَاّین کزد .
 )2هزاقبت ٍ تَجِ بِ ّوِ داًطجَیاى را ٍظیفِ خَد داًستِ ٍ با در ًظز گزفتي ًقص هقذس هعلوی ٍ تزبیت اسالهی ٍ
ضکَفایی ارسضْاً ،گزضْا ٍ عقایذ دیٌی ٍ اسالهی داًطجَیاى دلسَساًِ را ٌّوایطاى خَاّین بَد.
 )3با اعتقاد بز ایًکِ داىضجَیاى سزهایِ عظین فکزی ٍ اًساًی

جاهعِ ّستيد درکٌار آهَسش علن ٍ داًص  ،در بزٍس

هْارتْای فزٌّگی ٍ اجتهاعی داًطجَیاى تعاهل ساسًذُ داضتِ ٍ بِ ایي اهز هْن اّتوام خَاّین ٍرسیذ .
 )4با در ًظز گزفتي اصَل ٍ ا رسضْای ٍاالی اًقالب اسالهی کِ بزگزفتِ اس آهَسّا ٍ ارسضْای دیي هبیي اسالم است در
ّوِ حال در بسط ٍ گستزش تفکز ٍ گفتواى ًظام هقذس جوَْری اسالهی در بیي داًطگاّیاى کَضا خَاّین بَد .
 )5در ساختي داًطگاُ هعٌَیت گزا ،ارسش گزا ٍ اًساى ساس کِ در پی رّبزی هعٌَی ٍجْت دّی فزٌّگی جاهعِ است
ٍ علن جْت دار را هبٌا ٍ چارچَب حزکت علوی خَد قزار دادُ قَیاً کَضا خَاّیم

بَد .

