بسمه تعالی
فرم 3

"منشور اخالقی موسسه آموزش عالی احرار"
ّ-1سف هَسسِ آهَسش عبلی احزار ارتقبء علوی ،ترصصی ٍ هعٌَی هتقبظیبًی است کِ ثِ عٌَاى زاًطجَ پذیزفتِ هی ضًَس.
-2زر راستبی تحقق کبهل اّساف علوی ،ترصصی ٍ هعٌَی هَسسِ ،رعبیت کبهل ضئَى اذالقی الشاهی است.
ّ-3وکبراى ععَ ّیئت علوی ٍ هسرسیي هحتزم(ذَاّزاى هحتزم ٍ ثزازراى ارجوٌس) هَظف اًس ثب رعبیت ضئَى اذالقی زر پَضص ،حفظ
سبزگی ٍ رفتبر ضبذص زر هحیط هَسسِ حعَر یبثٌس.
ّ -4وکبراى ععَ ّیئت علوی ٍ هسرسیي هحتزم زر جْت ارتقبء علوی ،ترصصی ٍ هعٌَی زاًطجَیبى عشیش تالش ثی ٍقفِ ٍ هستوز
اعوبل ًوبیٌس.
-5زاًطجَیبى عشیش (ذَاّزاى زاًطجَ) هَظف اًس جْت حفظ هزاتت اذالقی زر هحیط آهَسضی ثب رعبیت پَضص کبهل ،سبزگی( پزّیش
اس ّزگًَِ آرایص ٍ ذَزآرایی)زر هحیط هَسسِ حعَر یبثٌسً .ظز ثِ ایٌکِ ّزگًَِ ترلف اثزات گستززُ ًبهطلَة ثز ّسف ارتقبء علوی ٍ
ترصصی ٍ هعٌَی زاًطجَیبى زارز ثب هترلفیي طجق هقزرات ثزذَرز هی ضَز.
-6زاًطجَیبى عشیش(ثزازراى زاًطجَ) هَظف اًس زر پَضص رعبیت سبزگی را ثٌوبیٌس ٍ رفتبر ٍ گفتبر زاًطجَیبى زر هحیط هَسسِ
آهَسش عبلی ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیس ًبقط هَاسیي اذالقی ٍ اّساف علوی ٍ هعٌَی هَسسِ ثبضس ،زر غیز ایٌصَرت ثب هترلفیي هطبثق هقزرات
ثزذَرز هی ضَز.
ّ -7یئت هَسس هَسسِ آهَسش عبلی احزار رعبیت ضئَى اذالقی را ثزای تبهیي هحیطی ثب ظزفیت ّبی السم ثزای تحقق ارتقبء علوی ٍ
ترصصی ٍ هعٌَی الشاهی هی زاًس .ثٌبثزایي ثب ّزگًَِ ترلفی ثسٍى اغوبض زر چْبرچَة هقزرات ثزذَرز هیطَز.
-8هسئَلیت اععبء ّیئت علوی ٍ هسرسیي هحتزم زر تحقق اّساف عبلی هَسسِ ثسیبر حبئش اّویت است .سیزاّوکبراى هحتزم الگَی
علوی ،ترصصی ٍ هعٌَی زاًطجَیبى عشیش هحسَة هی ضًَسّ ،یچ گًَِ ترلفی قبثل اغوبض ًیست.
-9زاًطجَیبى عشیش ثبیس زر ًظز زاضتِ ثبضٌسکِ ّزگًَِ رفتبر سَء ٍ هغبیز ضئَى زاًطجَیی ٍ اذالقی تجعبت قبًًَی را زر پی ذَاٌّس
زاضت .لذا ثزای تحقق فعبی علوی ٍ هعٌَی زر هَسسِ اًتظبر هی رٍز کوبل ّوکبری را زر اًتربة پَضص هٌبست،رفتبر ٍسیي ٍ اجتٌبة
اس آرایص هجذٍل زارًس.
 -10ثب ّزگًَِ ترلف آهَسضی زر توبم هزاحل ثِ ٍیژُ زر جلسبت ثزگشاری اهتحبًبت ثزذَرز قبًًَی صَرت ذَاّس گزفت.
 -11ثِ زاًطجَیبى عشیش تَصیِ هی ضَز ّوگبم ثب استبزاى ٍ هسرسیي هحتزم ثب حعَر هٌظن زر کالس ٍ اجتٌبة اس ّزگًَِ غیجت
غیزهَجِ زر راستبی ارتقبء علوی ذَز ّوکبری السم را هجذٍل زارًس.
 -12ایٌجبًت  ........................................فزسًس  ...................زارای ضوبرُ ضٌبسٌبهِ  .............................هتَلس  ....................ثطوبرُ هلی
 .........................................زاًطجَی رضتِ ....................................................هَسسِ هَارز هٌسرج هزتجط ثب ضئَى زاًطجَیی هصَثِ
جلسِ  358ضَرای عبلی اًقالة فزٌّگی هَرخ  ( 1374/06/14در قسمت معاونت دانشجویی در سایت موسسه موجود می باشد ) را هی پذیزم ٍ
هتعْس ثِ رعبیت کبهل آى هی ثبضن.
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