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 فلسفه وجودي شوراي انضباطي

ار مردم انقالب و تنوير افك درحركت مؤثر، به تحقيق، مركز توليد دانش و يكي از اركان هادانشگاه

ر مراحل دنخبگان نسل جوان  عنوانبهاهميت نقش دانشجويان  كهطوریبه، شونديممحسوب 

 است. كارناپذيرانتثبيت نظام و دفاع از آن  مختلف پيروزی انقالب اسالمي و

جوانان نخبه و برتر اين سرزمين، پس از فراگيری علوم و فنون از مراكز دانشگاهي، طبقه 

 وكه در حقيقت، گردانندگان نظام سياسي، اقتصادی  دهندميكارشناسان و مديراني را تشكيل 

ه رزمين، رافرهنگي ما هستند و به همين دليل است كه در شرايط كنوني، بدخواهان اين انقالب و س

ينده ما آايراني، تسلط خود را بر  –فرهنگ اسالمي  تا با استحاله جويندمينفوذ به دانشگاه را 

 قطعي سازند.

رای حفظ دانشگاه است. بنابراين، ب ويژهبههر نهــــاد اجتماعي  زيرساخت مقوله فرهنگ و اخالق،

رعايت قوانين و ضوابط انضباطي  و اين زيرساخت و صيانت از جايگاه و منزلت آن، نيازمند وضع

 هستيم.

دنيا، صدور مجوز ورود به محيط خود را منــــــوط به  در سراسر هادانشگاهچنانكه تمامي 

 .دانندميرعايت اين قوانين 

شورای انضباطي نهادی ويژه و حساس در مجموعه مديريت دانشگاه، ضمن انجام مسئوليت خود  

از منش دانشجويي و اخالق متعالي، رشد استعدادهای در رسيدگي به تخطي دانشجويان 

دانشگاه  وظايف اساسي عنوانبهدر آنان را  نفساعتمادبهدانشجويان و تقويت روحيه استقالل و 

پرهيز  برخوردی كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم كند، هرگونهداشته و از  مدنظر

 .نمايدمي

ر د تقوارد صحيح و عالمــــــانه با تخلفات دانشجويي و رعايت برخو هایشيوه بديهي است كه

 شورای انضباطي دانشجويان تلقي ناپذيرخدشهرسيدگي به امور آنان، جزو اصول اساسي و 

 .گرددمي

نخبـــــگان نسل جوان  عنوانبههدف اصلي آن پاسداری از جايگاه رفيع دانشگاه و دانشجويان 

 .است

 شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه
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 حقوق عمومي دانشگاهيان از تأمينآموزشي و پژوهشي و  هایمحيط تنداشنگهكمك به سالم 

ه ، هنجارشكني و ناديدنظميبيطريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجوئي و مقابله با 

ر انضباطي د كه شوراهای شوندميگرفتن حقوق فردی و اجتماعي ديگران، از اهداف مهمي محسوب 

باطي دانشجويان شورای انض نامهآييناجرايي  نامهشيوه. اندشدهتشكيل  هاآنراه كمك به تحقق 

برخورد صحيح و عالمانه با  هایشيوهبر توجه به  استكه مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي 

 گرديده است. تأكيد گيریتصميمدر امر قضاوت و  نقویتخلفات احتمالي دانشجويان و رعايت 

و  مسائل دانشجويان وفصلحلت، تفاهم و اعتماد از طريق همچنين موضوع ايجاد و حفظ جو صميم

دور صتربيتي و تذكر آميز در كنار  هایشيوهآنان و اتخاذ  هایپرسشپاسخگويي به مشكالت و 

 مورد سفارش قرار گرفته است. مؤثراحكام مناسب و 

ورای شبا حكم  تركيب اعضاء، حدود و اختيارات و تنبيهاتي كه ازجملهانضباطي  نامهآيينخالصه  

 به شرح ذيل به آگاهي رسانده شدهگرفتهانضباطي دانشگاه يا شورای مركزی انضباطي در نظر 

 :شودمي

  تجديدنظرركيب اعضای شورای انضباطي بدوی و ت -4و  3ماده 

 ركيب اعضاي شوراي انضباطي بدوي دانشجويان دانشگاهت -الف

 معاون دانشجويي، فرهنگي رئيس شورای بدوی 

 ايشان االختيارتامل دفتر نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه يا نماينده مسئو 

  دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه علميهيئتيكي از اعضاء 

 دو دانشجو دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه 

 دبير شورای انضباطي بدوی به پيشنهاد رئيس شورای بدوی و حكم رئيس دانشگاه 

 انشگاهاي انضباطي تجديدنظر دانشجويان دتركيب اعضاي شور -ب

  تجديدنظررئيس شورای  عنوانبهرئيس دانشگاه 

 مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه 

 دونفراز اعضاء هيأت علمي دانشگاه باحكم رئيس دانشگاه 

 يك نفر دانشجودانشگاه با حكم رئيس دانشگاه 

 عنوان دبير شورای تجديدنظر معاون دانشجويي،فرهنگي دانشگاه به 
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  نامهآيين 6ماده: 

 حدود اختيارات و وظايف شورای انضباطي دانشگاه و شورای مركزی انضباطي:

واصله در مورد دانشجويان از سوی هر يك از  هایگزارششورای مزبور به كليه 

 در صورتو  اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي نموده

بر  .نمايدمياحراز وقوع تخلف، نسبت به صدور حكم انضباطي برابر مقررات اقدام 

 (شورای انضباطي دانشجويان )مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي نامهآييناساس 

 از: اندعبارتاست،  رسيدگيقابلو تخلفاتي كه از طريق شورا  جرائمعناوين 

 جعل، سرقت، وجرحضرب، توهين، ، تطميعدانشجويان از قبيل )تهديد جرائم عمومي -الف ،

 (رشوه، اختالس، قتل و نشر اكاذيب

 ا از قبيل تقلب در امتحان، ايجاد خسارت به اموال عمومي ي) واداریتخلفات آموزشي  -ب

عات يا نظم دانشگاه و دادن اطال هابرنامهخصوصي، عدم رعايت مقررات دانشگاه، اخالل در 

 حقايق( ناصحيح به دانشگاه يا كتمان

 ظام ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد ن توهين به شعاير اسالمي يااز قبيل ) تخلفات سياسي -ج

 هایگروهكتبليغ به نفع  ، پخش اعالميه و... فعاليت وشعارنويسيجمهوری اسالمي مانند 

 (الحادی، ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 شجويي، عدم رعايت پوشش اسالمي، از قبيل عدم رعايت شئون دان) تخلفات اخالقي -د

ز ااستفاده از پوشش يا آرايش مبتـــذل، استعمال مواد مخدر، شرب خمر، قمــار، استفاده 

، هاآنمستهجن و يا تكثير و توزيع  ایرايانه هایلوحهنوارهای ويدئويي يا صوتي يا 

 مشروع(رابطه نامستهجن، داشتن  هایعكسو  هامجله، هاكتاباستفاده، توزيع يا تكثير 

 وظيفه دانشجويان:

و نيز  (كارآموزی، كارورزی، دستياری، بازديد علمي )  در تمامي مدت تحصيل بايستميدانشجويان 

يك  عنوانبهدانشجو حضور داشته و از ماهيت دانشجويي خود  عنوانبهدر خوابگاه و در هر جا كه 

از انجام  نضباطي دانشگاه را رعايت نموده و، مقررات انمايندميهويت حقوقي و اجتماعي استفاده 

 اسالمي و دانشجويي باشد اجتناب نمايند. شئونهر عملي كه خالف 
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 :نامهآيين 7ماده 

 تنبيهات:

با نظر شورای انضباطي دانشگاه يا شورای مركزی انضباطي نسبت به  تنبيهاتي كه -الف

 اعمال شود. توانندميدانشجويان 

 .اخطار شفاهي 

 كتبي بدون درج در پرونده دانشجويي. تذكر 

 .اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجويي 

 .تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجويي 

 .توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجويي 

  درصد در درس يا امتحان مربوط به تخلف. 25دادن نمره 

 ره.محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غي 

 .دريافت خسارت از دانشجو در مواردی كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد 

 .منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات 

 .منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات 

 .منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات 

 ل به مدت دو نيمسال كه با احتساب سنوات.منع موقت از تحصي 

 .منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات 

 .منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات 

 .منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات 

  به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات. از تحصيلمنع موقت 

 غيير محل تحصيل دانشجو )همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم(.ت 

 .تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه 

 .اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودی 
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  در سال با حفظ حق شركت مجدد  5تا  1ها از دانشگاه در كليه از تحصيل و محروميتاخراج

 ورودی. آزمون

طي، انضباو شيوه نامه اجرايي  نامهآئينآگاهي بيشتر از  انشجويان محترم در صورت نياز به د

ی با در ساعات اداريا  و نمايند ( مراجعهشورای انضباطيدانشگاه )به آدرس سايت  توانندمي

 – روبروی استانداری –تماس حاصل نمايند ويا به آدرس بلوار بسيج  33452054 شماره تلفن

 انشجويان دانشگاه مراجعه نمايند .دستاد معاونين بصورت حضوری به دفتر شورای انضباطي 

 .استرعايت موارد ذيل جهت برادران دانشجو الزامي 

  بلند  آستيناستفاده از پيراهن 

  در پوششتند و زننده  هایرنگاستفاده از عدم 

  تنگ و چسبان هایلباسعدم استفاده از 

 از يا الگو گرفته و غيرمتعارف، آرايش و موهای سر كه بصورت   ناتاستفاده از تزئي

 .است ، ممنوع مي باشد  غربي فرهنگ  هایمدل

 .رعايت شئون، اخالق و آداب و دوری از هرگونه رفتار و گفتار ناپسند و خالف شرع 

 .استرعايت موارد ذيل جهت خواهران دانشجو الزامي 

 .رعايت حجاب كامل اسالمي 

 ك رنگ از پارچه ضخيم در ي (زير زانومانتو تا بلند )از مانتو شلوار ساده، گشاد و  استفاده

 ، طوسي و مشكيایقهوه، ایسرمهسنگين نظير  هایرنگاز 

  موها  كهنحویبهساده و بدون هرگونه تزئين  هایرنگبلند و ضخيم در  از مقنعهاستفاده

 ديده نشود.

 مناسب هایرنگنه معمولي در پوشيدن جوراب ضخيم و كفش ساده و پاش 

  رفتار و گفتار ناپسند و خالف شرع از هرگونهاخالقي و دوری  شئونرعايت 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از چادر مشكي برتر است
هاي غيرمتعارف آرايشي، لباساستفاده از زيورآالت، مواد و لوازم

 ها ممنوع است.و بلند كردن ناخن )نازك، تنگ، كوتاه و ...(


