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  فلسفه وجودي شوراي انضباطی

انقالب و تنویر افکار مردم  درحرکت مؤثر، به تحقیق، مرکز تولید دانش و یکی از ارکان ها دانشگاه
نخبگان نسل جوان در مراحل  عنوان بهاهمیت نقش دانشجویان  که طوري به، شوند یممحسوب 

  .است کارناپذیرانتثبیت نظام و دفاع از آن  مختلف پیروزي انقالب اسالمی و

جوانان نخبه و برتر این سرزمین، پس از فراگیري علوم و فنون از مراکز دانشگاهی، طبقه 
که در حقیقت، گردانندگان نظام سیاسی، اقتصادي و  دهند میکارشناسان و مدیرانی را تشکیل 

رزمین، راه فرهنگی ما هستند و به همین دلیل است که در شرایط کنونی، بدخواهان این انقالب و س
ایرانی، تسلط خود را بر آینده ما  –فرهنگ اسالمی  تا با استحاله جویند مینفوذ به دانشگاه را 

 .قطعی سازند

بنابراین، براي حفظ . دانشگاه است ویژه بههر نهــــاد اجتماعی  زیرساخت مقوله فرهنگ و اخالق،
رعایت قوانین و ضوابط انضباطی  و این زیرساخت و صیانت از جایگاه و منزلت آن، نیازمند وضع

  .هستیم

دنیا، صدور مجوز ورود به محیط خود را منــــــوط به  در سراسر ها دانشگاهچنانکه تمامی 
  .دانند میرعایت این قوانین 

شوراي انضباطی نهادي ویژه و حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه، ضمن انجام مسئولیت خود   
از منش دانشجویی و اخالق متعالی، رشد استعدادهاي در رسیدگی به تخطی دانشجویان 

وظایف اساسی دانشگاه  عنوان بهدر آنان را  نفس اعتمادبهدانشجویان و تقویت روحیه استقالل و 
پرهیز  برخوردي که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم کند، هرگونهداشته و از  مدنظر

  .نماید می

در  تقوارد صحیح و عالمــــــانه با تخلفات دانشجویی و رعایت برخو هاي شیوه  بدیهی است که
 شوراي انضباطی دانشجویان تلقی ناپذیر خدشهرسیدگی به امور آنان، جزو اصول اساسی و 

  .گردد می

نخبـــــگان نسل جوان  عنوان بههدف اصلی آن پاسداري از جایگاه رفیع دانشگاه و دانشجویان 
  .است

حقوق عمومی دانشگاهیان از  تأمینآموزشی و پژوهشی و  هاي محیط تنداش نگهکمک به سالم 
، هنجارشکنی و نادیده نظمی بیطریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجوئی و مقابله با 

 شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه
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انضباطی در  که شوراهاي شوند میگرفتن حقوق فردي و اجتماعی دیگران، از اهداف مهمی محسوب 
شوراي انضباطی دانشجویان  نامه آییناجرایی  نامه شیوه. اند شدهتشکیل  ها آنراه کمک به تحقق 

برخورد صحیح و عالمانه با  هاي شیوهبر توجه به  استکه مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی 
  .گردیده است تأکید گیري تصمیمدر امر قضاوت و  نقويتخلفات احتمالی دانشجویان و رعایت 

مسائل دانشجویان و  وفصل حلت، تفاهم و اعتماد از طریق همچنین موضوع ایجاد و حفظ جو صمیم
تربیتی و تذکر آمیز در کنار صدور  هاي شیوهآنان و اتخاذ  هاي پرسشپاسخگویی به مشکالت و 

  .مورد سفارش قرار گرفته است مؤثراحکام مناسب و 

با حکم شوراي  ترکیب اعضاء، حدود و اختیارات و تنبیهاتی که ازجملهانضباطی  نامه آیینخالصه   
به شرح ذیل به آگاهی رسانده  شده گرفتهانضباطی دانشگاه یا شوراي مرکزي انضباطی در نظر 

  :شود می

  تجدیدنظرترکیب اعضاي شوراي انضباطی بدوي و  - 4و  3ماده  

  ترکیب اعضاي شوراي انضباطی بدوي دانشجویان دانشگاه -الف

 معاون دانشجویی، فرهنگی رئیس شوراي بدوي  
 ایشان االختیار تامل دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه یا نماینده مسئو  
  دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه علمی هیئتیکی از اعضاء  
 دو دانشجو دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه  
 دبیر شوراي انضباطی بدوي به پیشنهاد رئیس شوراي بدوي و حکم رئیس دانشگاه  

  اي انضباطی تجدیدنظر دانشجویان دانشگاهترکیب اعضاي شور -ب

  تجدیدنظررئیس شوراي  عنوان بهرئیس دانشگاه  
 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه  
 دونفراز اعضاء هیأت علمی دانشگاه باحکم رئیس دانشگاه 

 یک نفر دانشجودانشگاه با حکم رئیس دانشگاه 

 عنوان دبیر شوراي تجدیدنظر معاون دانشجویی،فرهنگی دانشگاه به 
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  نامه آیین 6ماده:  

  :حدود اختیارات و وظایف شوراي انضباطی دانشگاه و شوراي مرکزي انضباطی

واصله در مورد دانشجویان از سوي هر یک از  هاي گزارششوراي مزبور به کلیه 
 در صورتو   اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی نموده

بر  .نماید میاحراز وقوع تخلف، نسبت به صدور حکم انضباطی برابر مقررات اقدام 
  )مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی(شوراي انضباطی دانشجویان  نامه آییناساس 

  :از اند عبارتاست،  رسیدگی قابلو تخلفاتی که از طریق شورا  جرائمعناوین 

 جعل، سرقت، وجرح ضرب، تطمیع، توهین، تهدید(دانشجویان از قبیل  جرائم عمومی -الف ،
  )رشوه، اختالس، قتل و نشر اکاذیب

 از قبیل تقلب در امتحان، ایجاد خسارت به اموال عمومی یا ( واداريتخلفات آموزشی   -ب
یا نظم دانشگاه و دادن اطالعات  ها برنامهخصوصی، عدم رعایت مقررات دانشگاه، اخالل در 

  )حقایق ناصحیح به دانشگاه یا کتمان
 ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام  توهین به شعایر اسالمی یااز قبیل ( تخلفات سیاسی -ج

 هاي گروهکتبلیغ به نفع  فعالیت و... ، پخش اعالمیه وشعارنویسیجمهوري اسالمی مانند 
  )الحادي، ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

 شجویی، عدم رعایت پوشش اسالمی، از قبیل عدم رعایت شئون دان( تخلفات اخالقی  -د
استفاده از پوشش یا آرایش مبتـــذل، استعمال مواد مخدر، شرب خمر، قمــار، استفاده از 

، ها آنمستهجن و یا تکثیر و توزیع  اي رایانه هاي لوحهنوارهاي ویدئویی یا صوتی یا 
  )رابطه نامشروعمستهجن، داشتن  هاي عکسو  ها مجله، ها کتاباستفاده، توزیع یا تکثیر 

  :وظیفه دانشجویان

و نیز ) کارآموزي، کارورزي، دستیاري، بازدید علمی (  در تمامی مدت تحصیل بایست میدانشجویان 
یک  عنوان بهدانشجو حضور داشته و از ماهیت دانشجویی خود  عنوان بهدر خوابگاه و در هر جا که 

نضباطی دانشگاه را رعایت نموده و از انجام ، مقررات انمایند میهویت حقوقی و اجتماعی استفاده 
  .اسالمی و دانشجویی باشد اجتناب نمایند شئونهر عملی که خالف 
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  :نامه آیین 7ماده 

  :تنبیهات

تنبیهاتی که با نظر شوراي انضباطی دانشگاه یا شوراي مرکزي انضباطی نسبت به  -الف
  .اعمال شود توانند میدانشجویان 

 اخطار شفاهی.  
 کتبی بدون درج در پرونده دانشجویی تذکر.  
 اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجویی.  
 تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجویی.  
 توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجویی.  
  درصد در درس یا امتحان مربوط به تخلف 25دادن نمره.  
 رهمحرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غی.  
 دریافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.  
 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات.  
 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات.  
 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات.  
 ل به مدت دو نیمسال که با احتساب سنواتمنع موقت از تحصی.  
 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات.  
 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات.  
 منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات.  
  به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات از تحصیلمنع موقت.  
 همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم(غییر محل تحصیل دانشجو ت.(  
 تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه.  
 اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي.  
  در سال با حفظ حق شرکت مجدد  5تا  1ها از  دانشگاه در کلیه از تحصیل و محرومیتاخراج

  .ورودي آزمون

انضباطی، و شیوه نامه اجرایی  نامه آئینآگاهی بیشتر از  انشجویان محترم در صورت نیاز به د
در ساعات اداري با یا  و نمایند مراجعه) شوراي انضباطی(دانشگاه به آدرس سایت  توانند می

 – روبروي استانداري –تماس حاصل نمایند ویا به آدرس بلوار بسیج  33452054 شماره تلفن
  .انشجویان دانشگاه مراجعه نمایند دستاد معاونین بصورت حضوري به دفتر شوراي انضباطی 
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  .استرعایت موارد ذیل جهت برادران دانشجو الزامی 

  بلند   آستیناستفاده از پیراهن 

  در پوششتند و زننده  هاي رنگاستفاده از عدم  
  تنگ و چسبان هاي لباسعدم استفاده از  
 از یا الگو گرفته و غیرمتعارف، آرایش و موهاي سر که بصورت   ناتاستفاده از تزئی

  .است ، ممنوع می باشد  غربی  فرهنگ  هاي مدل
 رعایت شئون، اخالق و آداب و دوري از هرگونه رفتار و گفتار ناپسند و خالف شرع.  

  .استرعایت موارد ذیل جهت خواهران دانشجو الزامی 

 رعایت حجاب کامل اسالمی.  
 از پارچه ضخیم در یک رنگ  )زیر زانومانتو تا (بلند از مانتو شلوار ساده، گشاد و  استفاده

  ، طوسی و مشکیاي قهوه، اي سرمهسنگین نظیر  هاي رنگاز 
  موها  که نحوي بهساده و بدون هرگونه تزئین  هاي رنگبلند و ضخیم در  از مقنعهاستفاده

  .دیده نشود
 مناسب هاي رنگنه معمولی در پوشیدن جوراب ضخیم و کفش ساده و پاش  
  رفتار و گفتار ناپسند و خالف شرع از هرگونهاخالقی و دوري  شئونرعایت 

  

  

 
 
 
 
  

  استفاده از چادر مشکی برتر است
هاي غیرمتعارف  آرایشی، لباس استفاده از زیورآالت، مواد و لوازم

  .ها ممنوع است و بلند کردن ناخن  ...)نازك، تنگ، کوتاه و (


