
 

 آداب معاشرت در دانشگاه 

 گیر جامعه در این برهه از زمان گردیده عدم توجه دانشجویان و  یبانیکی از مسائلی که امروزه گر

 .اعی و رفتار های اجتماعی می باشداساتید به مسائل اجتم

  راسته و تمیزآلباس انسان بیانگر شخصیت و عقاید یک فرد است. همیشه برای حضور در دانشگاه 

 . شید. لباسهای تمیز و مرتب بپوشیدبا

 یا بسیار شل و افتاده و نا مرتب و دارای  ،پوشیدن لباس های تنگ .لباس باید در خور دانشجو باشد

موزشی نمی باشند. یا محیط های آ و ها دانشگاه در پوشیدن شایسته دار نگار و نقش وآرم و عالمت 

یا گروه هایی می باشند که بدین طریق از شما به  رم دار در واقع ارم شرکت ها وآاکثر لباس های 

رچه ای و رنگهای بهتر است از لباسهای پا .بلیغاتی و مجانی استفاده می کنندعنوان یک بیلبرد ت

 فاده شود.تروشن و سنگین اس

 لباس ورزشی و یا لباس هایی که وابسنگی شما به ارگانی را نشان  هیچگاه با لباس کار خود و یا با

تی استفاده از ح .نشوید دانشگاه محیط وارد...  یا و پزشکی لباس یا و نظامی لباسهای مانند دهد می

نها استفاده آاز  نباید برای حضور در دانشگاه ها لباسهای محلی علیرغم احترام و اهمیت بسیار زیاد

هید لباس شما در خارج از دانشگاه در چارچوب قوانین اجتماعی می توانید هر طوریکه می خوا شود.

 بپوشید.

 جلب و زننده شما ظاهر کنید سعی .وضعیت ظاهری برای حضور در دانشگاه ها اهمیت بسزایی دارد 

آرایشهای زننده در دانشگاه هیچ تاثیری بر روابط اجتماعی شما ندارند و اغلب  .اشدنب کننده توجه

 شما را به مشکل می اندازند.

 انواع مدلهای  رایش و لباس و غیره نمی باشد.آموی سر و  دانشگاه محلی برای ارائه انواع مدل های

انشگاه ها دم اسبی و غیره در دموهای بلند و  ،انواع اقسام مدل های ریش ،یخ سیخمانند س مو

 زشت می باشند. ناپسند و

 ًگوشواره ها ههمانند انگشتر های جلب توجه کنند زیور آالتیدیده می شود که دانشجویان از  گاها ،

 که کنند می استفاده  عادی غیر رایشهایآ و عادی غیر  ها و کاله هایفش و کیف،کهای بینی حلقه

افرادی که دارای انحرافات اخالقی  ی خارجی پیروان گروههای غیر قانونی و یاها کشور در اکثراً

 هبرای جلب توجه همفکران خود استفاده می کنند و جالب اینکه هرگز حق ندارند در دانشگا هستند

 .از چنین لوازماتی استفاده کنند

 خودداری کنید. اًیط های سربسته از پوشیدن کاله جددر داخل کالس و مح 



  دارا بودن قدرت تمایز خوب و بد از توانایی های دانشجویان است سعی کنید درک کنید که دانشگاه

که انجام می  اگر احساس می کنید کاری .لم و توانایی درونی و ابتکار استمحل به رخ کشیدن ع

 دهید ناپسند است خودتان ان کار را قطع کرده و دیگر انجام ندهید.

 را  ن باید سکوتآدانشگاه مکان مقدسی می باشد که در  .دانشگاه ها باید سکوت حاکم باشد در

در محیط دانشگاه بسیار صحبت با صدای بلند و آواز خواندن  ،خنده با صدای بلند .رعایت کنیم

 .زننده است

 ًصحبت با موبایل در کالس اهانت به استاد و  .وبایل خود را در کالس خاموش کنیدباید م حتما

تلفن های منشی دار  در صورتی که مجبورید همیشه در دسترس باشید از همکالسی ها می باشد.

 ارسال منظور به موبایل گوشی  استفاده کنید. البته با خاموش کردن زنگ گوشی هایتان. استفاده از

 ست.نشانه فقر فرهنگی شما درس کالس در پیامک

  هرگز در محیط دانشگاه با صدای بلند صحبت نکنید و همیشه به این فکر کنید که کسی درس می

 .زار میدهیدآخواند و شما با صدای خود او را 

  ها در تنداد زدن چه به خاطر صدا کردن کسی باشد و چه به خاطر صحبت کردن و یا ابراز شادی نه

 است. نادرستدانشگاه زننده است بلکه در محیط های عمومی نیز 

 کنید و اگر کسی با شما صحبت می کند مسیر سر شما باید به  زمانیکه با کسی صحبت می

اطب قرار گرفته مخ مورد یا و کنید می صحبت کسی با وقتی هرگز. باشد کننده صحبت فرد  طرف

 اید سر خود را به اطراف نچرخانید.

  حمل کنید زدن جزوات زیربغل  کنید جزوات درسی خود را در محیط دانشگاه در دستان خودسعی

 شایسته نیست. با دستانی در جیب 

 کمی قدمهایتان را سریع تر زمانیکه می خواهید استاد و یا کسی را که با شما فاصله دارد صدا کنید.

 کار استفاده نکنید. فریاد برای اینهرگز از سوت و  .بردارید و محترمانه ایشان را صدا کنید

 بسیار .نکنید استفاده  هرگز برای ابراز عالقه از حرکات تند فیزیکی مانند مشت و لگد و پس گردنی 

 .است زننده

 م و ... چاکر وکرم،ن اژه های کوچه بازاری سبک مانند :دت به اساتید و یا کارمندان از وبرای عرض ارا

 . نیداستفاده نک

 جنس مخالف را در اطراف خود در نظر بگیرید و حقوق آنها را هم در نظر بگیرید. همیشه حضور 

 



 .مثال سعی کنید خمیازه  سعی کنید برخی از کارهای غیرارادی قابل کنترل خود را کنترل کنید

 های خود را کنترل کنید.

 .صحبتی تمام صبر کنید  در کالسهای درس باید یک به یک اجازه بگیرید و به نوبت صحبت کنید

 شود و بعد شما ادامه دهید.

  نده باعث ایجاد جبهه رام و موقر باشید و استفاده از لحن تند و زنآبه هنگام اظهار نظر بایستی

 .گیری می شود

 

  میز است حتی اگر شما آقطع سخنان استاد و هر کس دیگری در کالس بسیار زشت و توهین

 بخواهید از کسی جانبداری کنید.

  گفتن در همه حال بسیار زشت استتند سخن. 

 .هیچ عنوان و نباید به  البته با اجازه استاد اشکالی ندارد در کالس هرگز مزه نریزید و جوک نگویید

 .باعث ناراحتی کسی گردد

  نکنید.در کالس به طور مداوم با دوستان خود صحبت  

  مانند دوستان خود با ایشان رفتار کنید.یادتان باشد می توانید با استاد خود دوست باشید اما نباید 

 .کند نزاکت و ادب رعایت  بهترین دوست استاد کسی است که

 ،جنس مخالف توهین نکنید. اقوام، هیچگاه در کالسها به شخصیت افراد 

 .به کسی به چشم تحقیر نگاه نکنید 

 .در کالس از زبان ایما و اشاره استفاده نکنید 

 و همکالسان نباید نگاه خیره و یا نگاه  نگاه به اساتید کنترل کنید. نگاه های خود را در کالس ها

 معنا دار باشد.

 دیگران را ناراحت نکنید. با نگاه های بی مورد خود،. هیچگاه هیچکس را برانداز نکنید 

 ،پلیر و غیره مشغول نکنید در کالس خودتان را به چیز هایی چون موبایل. 

 و برخیزید نبودید بلد اگر حتی.دهید پاسخ نهمحترما و برخیزید شود می  زمانی که از شما سئوالی 

 .نیست کاردرستی شما سکوت .کنید عذرخواهی

 دیگر و یا سوال و یا استاد خود نخندید. هیچگاه در کالسهای درس به فرد 

 .در کالسهای درس به طور مداوم سوال نکنید 



  هیچ گاه به طور شفاهی و در کالس از اساتید خود انتقاد نکنید ممکن است این کار شما باعث

 .شود تفاهمءسو

 و هرگز از گفتمان خصمانه استفاده نکنید .که افراد با شما هم عقیده باشند همیشه قرار نیست 

 عقاید خود را به کسی تحمیل نکنید. سعی کنید

  مودبانه القاب سایر و "مهندس آقای ،"دکتر آقای" ،"استاد"چون همیشه اساتید خود را با کلماتی 

 یا و استاد برای " تو " ضمیر از استفاده .بگویید" شما" خود استاد به همیشه. نمایید خطاب

ه باد ب کامال امروزه اسفانهتم و است مهم خیلی مسئله  این .نیست پسندیده کاری دانشگاه کارمندان

 استفاده شما توجه داشته باشید در مکالمات روزمره خود همیشه از واژهرده شده است پفراموشی س

 .کنید

 خود اینکه مگر .نکنید هیچگاه از اساتید خود درخواست شماره تلفن و آدرس و اطالعات شخصی 

یش پا افتاده به پ مسائل و نمره خاطر به گز هر .یدآ پیش ضروی مورد اینکه یا و باشند مشتاق

 نزنید.استاد خود زنگ 

  در صورت داشتن سوال بهتر است سوال خود را با تاخیر بپرسید و یا آنرا در یک صفحه کاغذ

بنویسید و به استاد تحویل دهید و یا پس از اتمام بحث در صورتی که متوجه نشدید میتوانید بسته 

 .یان کنیدکرده از جای خود برخاسته و سوال خود را ببه شرایط کالس محترمانه دست خود را بلند 

 .هرگز حتی اگر شما راست میگفتید در کالس جر و بحث نکنید 

  اگر کسی از رفتار ناپسند شما ناراحت شد از وی در برابر همه معذرت خواهی کنید. این کار شما

 .اعتراف به اشتباه ارزش استخالقی شماست چرا که نشانه شجاعت و کیفیت واالی ا

 نها در مسیر شما حرکت نکنند و عقاید آنها با آارید حتی اگر ذنیز احترام بگ به همکالسی های خود

 شما متفاوت باشد.

 این .کنید پرهیز خود همکالسان یا خاص فرد یک علیه بر ها دانشگاه در از ایجاد گروههای متقابل 

پیدا کردن افراد هم عقیده برای بهبود وضعیت جاری بسیار  .فرهنگی است فقر یا فرهنگی بی نشانه

 خوب است و لیکن باید عقاید و حرکات ما سازنده باشند نه مخرب و خود خواهانه.

 نان دارید و یا مسئول در صورت عدم توافق بر سر موضوعی بهتر است از کسی که به او اطمی

 ه مراتب را رعایت کنید.و همیشه سلسل ، کمک بگیریدمستقیم است

 یک و یا زننده حتی به آرامی استفاده کگز در هیچ محیط آموزشی و در خارج ازآن از الفاظ رهر

 نکنید.

 ارید.ذرام است همیشه به انها احترام بگدرکالسهای شما جنس مخالف قابل احت 



 .هرگز با شخصیت و آبروی کسی در دانشگاه بازی نکنید 

  بگیرید کمک دوستانه هستند شما از تر باال تجربه یا و سنی نظر از کسانیکه به مراتب. 

 ًکوشا باشید. وسایل موجود در دانشگاهها متعلق به شما می باشند در حفظ و نگه داری آنها جدا 

 در صورتی که دیر کردید بهتر است اصال وارد  همیشه پیش از شروع کالس در کالس حاضر شوید

 کالس نشوید.

  در صورت ضرورت می  .وید و تردد های بیجا انجام ندهیداستاد از کالس خارج نشبه هنگام تدریس

در صورتی که نمی خواهید کالس  .توانید با بلند کردن دست و اشاره به بیرون از کالس خارج شوید

را در جریان خروج زود هنگام خود قرار  استاد  را از دست بدهید بهتر است پیش از شروع کالس

 دهید.

 ن را باید نگه داریم و از ان برای نماز و انجام امور آحرمت  .انه دانشگاه محیط مقدسی استنماز خ

 نراآ حرمت که نیست  نماز خانه محلی برای خوابیدن و یا کارهایی دینی و فرهنگی استفاده کنیم.

 .بشکند

 دانشگاه  هرگز با موبایل خود در محوطه دانشگاه موسیقی و یا هر صوت دیگری پخش نکنید. چون

 .محلی است که باید در هر شرایطی آرامش در آن برقرار باشد

 یا اتاق های کارمندان بپرهیزید از سرک کشیدن بی مورد به کالس ها و. 

 از مصرف دخانیات در محیط دانشگاه جدا خودداری کنید. 

  کنید شغال استفادهآدانشگاه خودداری کنید و از سطل  شغال و یا کاغذ اضافی درآاز ریختن. 

  چون این اموال متعلق به فرد خاصی نیست و ممکن است  سیب نرسانید.آهر گز به اموال دانشگاه

 .ن نیاز داشته باشندآینده یکی از نزدیکان شما در همان دانشگاه به آدر

 


