آییننامه کمیته انضباطی
معرفی
جایگاه ت شکیالتی و قانونی کمیته ان ضباطی دان شجویان دان شگاه به لحاظ ترکیب اع ضا ،وظایف و نحوه ر سیدگی به جرائم و تخلفات
انضباطی و عملکرد آن برای دانشجویان عزیز تعریف میشود.
با عنایت به مطالب بیان شدددده و اتمیت مو دددون ای نکته را ا دددامه میکنیم که تعریف و ایجاد سدددارتار و جایگاه قانونی کمیته
ان ضباطی دان شجویان دان شگاتها به م صوبه شورای عالی انقالب مرتنگی در مورخ  47/6/47برمیگردد که بعد از تعیی و ت صویب
وابط و مقررات آن جهت اجرا به وزارتخانهتای ذیربط (علوم تحقیقات و مناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) و در
نتیجه از آنجا به دانشدگاهتای تابعه وزارتخانهتای مذکور (به منظور دقت نظر و شدنارت در نحوه رسدیدگی و یا تدا ایجاد وتدت
رویه) ابالغ گردید ،لذا تر گونه اقدام و رسیدگی و تصمیم گیری در رصوص تخلفات دانشجویی در ابعاد آموزشی ،اداری ،سیا سی و
جرایم عمومی به تمراه شیوه نامهتای اجرایی بر اساس دستورالعمل موجود با محوریت کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه صورت
رواتد گرمت و ای بدان معنا است که رسیدگی به شکایت اشخاص تقیقی و تقوقی در رصوص تخلفات دانشجویی در دانشگاه و
در مواردی رارج دان شگاه به بعد از ار سال مدارک و م ستندات آنها به کمیته ان ضباطی دان شجویان (به عنوان مدعیالعموم) موکول
میگردد.
لذا با توجه به ددوابط و مقررات موجود قبل از تر اقدامی از دانشددجوی مورد نظر برای ادای پارهای از تو ددیحات واتد دماعیات در
کمیته انضباطی دعوت به عمل رواتد آمد.
کمیته انضباطی دانشجویان دارای دو شورای بدوی و تجدید نظر میباشند که با توجه به جایگاه برجسته آن اعضاء شورا از اساتید
محترم دانشددگاه و عضددو دانشددجویی به صددورت مجزا در آن ترکیب و انتخاب میشددوند و در تمی زمینه عالوه برآن به منظور
تماتنگی ایجاد نظم و پیگیری و رسددیدگی مدق و قانونمند معالیتتای اداری و اجرایی مربوط به کمیته انضددباطی دبیررانه آن
ایجاد و با تضور دبیر کمیته انضباطی دانشجویان کلیه معالیتتای آن به لحاظ تشکیل جلسات و تنظیم صورت نشستتا و صدور
اتکام اتضدداریهتا و دعوت نامهتا و دیگر معالیت مربوط با تماتنگی قبلی مسددالو ن محترم ذیربط در دانشددگاه پیگیری و اعمال
میشددودل لذا از وی ژگیهای مهم و بارز کمیته انضددباطی تمی بک که ملجائی برای تمایت جدی از تقوع عامه دانشددجویان عزیز و
مرجعی مصمم برای اتقاع تقوع و جلوگیری از زایل و ایع شدن تقوع مردی و عمومی آنهاست.
در تمی زمینه باید اعالن داشدت که دقت نظر و سدرعت عمل تمراه با قاطعیت و رامت و تضدور مهر ورزانه و ارشدادی از ام تای
روش و امید بخش کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه میباشد و باید تاکید داشت که در اتقاع تقوع دانشجویان معزز کمتری
قصور و مرصت سوزی در آن راه و جایی نداشته و نخواتد داشت.
در تمی زمینه از مرصت کالم استفاده کرده و در راستای اتداا بیان شده و در جهت تقویت و توسعه و جهش معالیتتای کمیته
ان ضباطی و به منظور تقویت ر ایت مندی و اطمینان بخ شی راطر عزیزان دان شجو ،کمیته ان ضباطی دان شجویان د ست مهربانی و
صمیمیت و دو ستی رود را در د ستان پاک تمه دان شجویان گرانقدر قرار داده و آن را در جهت اعتالی اتداا مهم آن تمان تفظ
شان و کرامت و عزت دان شجو میبا شد می م شرد با ای مقدمه و تو یح سخ را به پایان ر سانده و از مح ضر ت ضرت ت دوران بر

تاللو و بر ریر و برکت تمراه با معنویت و ر شادت علمی و سربلندی برای دان شجویان معزز و سکان داران تقیقی مردای ای مرز و
بوم را عانه طلب میکنیم.
"آئین نامه کمیته انضباطی"
نظر به اینکه دانشگاتهای کشور مراکز تحصیل و علم و دانش معرمت بوده و متضم آینده کشور میباشد ،تفظ سالمت ارالقی و
اجتماعی و رعایت شالونات اسالمی و دانشجویی در ای مکان مقدس بسیار روری است.
لذا بدینوسیله پارهای از مقررات انضباطی دانشگاه عنوان می شود و جهت تفظ سالمت و قداست دانشگاه از کلیه دانشجویان عزیز
تقا ای تمکاری و مساعدت داریم.
بدیهی است عدم رعایت تر یک از موارد زیر تخلف انضباطی محسوب شده و مورد رسیدگی قرار رواتد گرمت.
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تمراه داشت کارت دانشجویی و تمکاری با انتظامات دانشکده
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رعایت وابط و مقررات آموزشی در محیط دانشکده
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رعایت اتترام متقابل در بررورد با سایر دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشکده
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رعایت مقررات و موازی مربوط به پوشش اسالمی
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رعایت مقررات و وابط مربوط به روابگاه دانشجوی
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پوشش میبایست چادر و یا مانتو با شرایط زیر باشد:

الف -مانتو و شلوار ساده و بلند از پارچه خیم در رنگهای مناسب
ب -مقنعه بلند در رنگتای مناسب به طوری که موتای سر را کامال بپوشاند
ج -پوشیدن کفش ساده پاشنه معمولی در رنگهای مناسب
د -پوشیدن جوراب در رنگهای مناسب
و -عدم استفاده از وسایل آرایش و زیور آ ت نامتناسب با محیط آموزش

انواع تخلفات و جرائم مربوط به دانشجویان مطابق آیین نامه انضباطی
 ارائه اسناد جعلی به دانشکده سرقت اموال غیرمتعل به دانشکده سرقت اموال دانشکده ارتشاء ،کالتبرداری ،ارتالس ارتکاب قتل شرکت در معاونت قتل تقلب در امتحان و مرستادن شخص دیگر به جای رود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان ارتکاب تر معلی که موجب ارالل یا وقفه یا مزاتمت در اجرای برنامهتای دانشکده و یا روابگاه شود ارالل یا ایجاد مزاتمت برای برنامهتا یا نظم روابگاه عدم رعایت مقررات دانشکده عدم رعایت مقررات روابگاه ایراد رسارت به اموال عمومی یا رصوصی و یا ریانت در امانت ایراد رسارت به اموال شخصی یا ریانت در امانتداری از اموال شخصی رسیدگی به تخلفات سیاسی توتی به شعائر اسالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر د نظام جمهوری اسالمی ایجاد ارتشاش و آشوب در محیط دانشکده استعمال مواد مخدر و یا شرب رمر یا قمار یا مدارله در ررید و مروش و توزیع اینگونه موارد استفاده از مواد مخدر -اعتیاد به مواد مخدر

 نگهداری ،ررید و مروش یا توزیع مواد مخدراستفاده از مشروبات الکلی ررید ،مروش و.... استفاده از نوارتای ویدئویی یا صوتی یا لوحتای رایانهای مستهج یا مدارله در ررید و مروش و یا تکثیر و توزیع آن استفاده از مرآوردهتای صوتی و تصویری غیرمجاز عکک میلم یا مرآوردهتای رایانهای تاوی تصاویر مستهج عدم رعایت پوشش اسالمی و استفاده از پوشش غیر منطب با شالون دانشکده یا آرایش مبتذل استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب ،مجالت ،عکسهای مستهج و یا آ ت لهو و لعب ارتکاب اعمال و یا رمتاری که رالا منزلت دانشددجویی محسددوب میشددود (مانند عدم رعایت تقوع دیگران ،پرراشددگری ،ایجاددرگیریللل)
تب صره  :ر سیدگی به تخلفاتی که رارج از محیط دان شکده صورت میگیرد چنانچه به تیثیت و شالون دان شگاتیان لطمه وارد آورد
مشمول ای بند رواتد بود.
 عدم رعایت موازی محرز شرعی در ارتباط با نامحرم -ایجاد مزاتمت داشت رابطه نامشرون و انجام اعمال منامی عفت

انواع تنبیهات
به منظور استناد و تطبی دقی تر اتکام انضباطی تنبیهات ماده  4آئی نامه به صورت زیر تفکیک میشوند:
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ارطار شفاتی
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تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
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ارطار کتبی و درج در پرونده دانشجو
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تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو
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توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
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دادن نمره  0/25در دروس مربوط به تخلف در امتحان

-4

محرومیت از تسهیالت رماتی دانشگاه از قبیل وام ،روابگاه و غیره
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دریامت رسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به رر و زیان به دانشگاه یا بیتالمال شده باشد
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منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون اتتساب سنوات

 -40منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با اتتساب سنوات
 -44منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون اتتساب سنوات
 -42منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با اتتساب سنوات
 -43منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون اتتساب سنوات
 -47منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با اتتساب سنوات
 -45منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون اتتساب سنوات
 -46منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با اتتساب سنوات
 -44تغییر محل تحصیل دانشجو (تمراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )
 -48تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه
 -49ارراج دانشجو از دانشگاه با تفظ ت شرکت مجدد در آزمون ورودی
 -20ارراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهتا از یک سال تا سه سال
شرح وظایف
بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاص تقیقی و تقوقی در رصوص دانشجویان دانشگاه (تسب مورد اعالم تخلف یا اعالم جرائم)
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ارسال دعوتنامه و مصاتبه تضوری از دانشجویانی که علیه آنان گزارش یا اعالم تخلف شده است

-2

رسیدگی به پروندهتای انضباطی دانشجویان در شورای بدوی انضباطی دانشجویان

رسیدگی به اعتراض دانشجویانی که پرونده انضباطی آنان در شورای بدوی انضباطی دانشجویان رسیدگی و منجر به صدور
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رای شده است (شورای تجدید نظر انضباطی)

پا سخگویی به ا ستعالم مراجع مختلف در ر صوص سواب و صالتیت دان شجویان (اعم از دان شجویانی که مارغ التح صیل
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شدهاند یا در تال تحصیل میباشند)
رسیدگی و پیگیری برری از پروندهتایی که به تر دلیل رورت و تشخیص شورای انضباطی (اعم از بدوی یا تجدید نظر)
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نیاز به مشاوره (مذتبی یا روانشناسی) بر تسب مورد از طری مراجع ذیربط در دانشگاه
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نظارت و کنترل در رصوص روابگاهتای دانشجویی از لحاظ رعایت قوانی و مقررات دانشگاه و محیط دانشجویی
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نظارت بر تس اجرای قوانی محیط دانشگاه و اردو تای دانشجویی (از لحاظ رعایت قوانی و مقررات شرعی و قانونی)
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رسیدگی به جرائم عمومی دانشگاه (از قبیل :تهدید ،تطمیع ،توتی  ،رب و جرح ،جعل ،سرقت وللل)

رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری (از قبیل :تقلب ،ارالل و یا وقفه در برنامهتای دانشگاه و یا روابگاه ،ایراد رسارت به
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اموال دانشگاه و یا روابگاه)
 -40رسیدگی به تخلفات ارالقی (از قبیل :استعمال درانیات و مواد مخدر ،استفاده از نوارتای ویدئویی و یا صوتی غیر مجاز ،عدم
رعایت پوشش اسالمی یا آرایش و عدم رعایت شالونات دانشجویی
 -44رسیدگی به تخلفات سیاسی (توتی به شعائر اسالمی و یا ملی ،ارتکاب اعمالی بر د نظام جمهوری اسالمی ،ایجاد ارتشاش
و آشوب در محیط دانشگاه)
 -42ر سیدگی به تخلفاتی که رارج از محیط دان شگاه صورت گیرد چنانچه به تیثیت و شالون دان شگاتیان لطمه وارد آورد

مراحل دهگانه رسیدگی به تخلفات دانشجویان
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تهیه گزارش

-2

ارسال گزارش از طری محققی
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رسیدگی به گزارشهای ارسالی از طری محققی واتد
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دعوت دانشجویان جهت مصاتبه و تمچنی پیگیری گزارش واصله
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رسیدگی مجدد به گزارشها توسط محققی دیگر در صورت لزوم
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مراتل تکمیلی از جهت ارسال پرونده به شورا
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تشکیل شورای بدوی و صدور تکم و ابالغ به دانشجو
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رسیدگی به اعتراض دانشجو نسبت به تکم صادره (در صورت اعتراض ظرا مهلت قانونی  40روز از تاریخ ابالغ)
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آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر

 -40ابالغ تکم تجدید نظر (تکم قطعی)
مراحل سه گانه پاسخگویی
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پاسخگویی به استعالمتا از تمام مراجع مختلف از سراسر کشور

-2

مکاتبه با اکثر ادارات دولتی و یا شرکتهای تابعه و وزارتخانهتای دولتی

-3

ارتباط با تستهتای گزینش در تمامی کشور

مراحل هشت گانه نظارت
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ایجاد مضای مشاوره و تماتنگی با مشاوری

-2

تضور محققی در تمامی دانشکده

-3

رابطی دائم در روابگاهتا جهت تماتنگی و نظارت بر مسائل انضباطی و قوانی مربوط به روابگاهتا
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ارتباط دائم و پیوسته با مسالولی گروهتا و دانشکده جهت رسیدگی و نظارت به تمامی موارد انضباطی
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تضور دائم رابط ای واتد در تمامی سرویسهای دانشجویی
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تضور رابط ای واتد در سلف سرویک جهت تماتنگی و نظارت
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ارتباط با رانوادهتای دانشجویان (تضوری – مکاتبهای – مکالمهای)

