کمیته انضباطی  :وقتی به کمیته انضباطی میروید چه می شود ؟

در اینجا به آ شنایی با یک سری قوانین الزم االجرای دان شگاهی و آن چه در کمیته ان ضباطی می گذرد می پردازیم .هر جا بحث حق
مطرح شوود پای ی روری از حقون نیب به میان میآید به همین دلیل ارو که در کنار حق و حقون دانشوجویی یکسوری باید و
نباید هایی هم هس که آنان را باید رعای کنند در غیر این صورت کارشان به کمیته انضباطی دانشگاه کشیده ،می شود .قبول که
برا راس اقت ضای رن جوانی و شور و ن شاط دان شگاه نباید به گونه ای عمل کرد که جلوی ر شد ا رتعدادهای دان شجو رد شود اما
تقلب درامتحان ،داشوتن پوشوشوی مفالی آییننامههای دانشوگاه و درگیری با دیگران مواردی هسوتند که دانشوجو ملبم به رعای
آنهار وگرنه کارش به کمیته انضباطی میکشد.

نحوه تجدید نظر و آشنایی با چگونگی تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

کمیته انضووباطی دانشووجویان تنها مرجن قانونی در دانشووگاه ارو که در مورد تفلفات شووولی ،شو ون و حیییات دانشووجویی تمام
شاغالن به تحصیل ،اتفاد تصمیم میکند .در کمیته انضباطی احکام در دو مرحله اولیه و قطعی صادر می شود که احکام اولیه قابل
اعتراض و احکام قطعی الزماالجرار .

یکسری مقررات آییننامهای
در آیین نامه دانشجویی باید و نبایدهایی وجود دارد که دانشجویان ملبم به رعای کردن آن هستند .میال برابر این آییننامه دانشجو
مکلی ار در تمام مدت تحصیل و و کارآموزی و و کارورزی و و درتیاری و و بازدید علمی و نیب در خوابگاه و و غذاخوری و بف های
شبانهروزی دان شگاه و هرجا که به عنوان دان شجو ح ضور دارد آییننامه ان ضباطی را رعای کند و عملی که خالف ش ون دان شجوی
دانشگاه جمهوری ارالمی و ناقض آییننامه انضباطی باشد انجام ندهد.

تاریخچه مختصر
شورایعالی انقالب فرهنگی ،پس از بازگشایی دانشگاهها ،با این عنوان که رریدگی به تفلفات دانشجویی در داخل دانشگاه به نفن
کشور و دانشگاهیان ار  ،آییننامه انضباطی دانشجویان را مصوب کرد .آخرین اصالحیه آن هم در رال  ۴۷به دانشگاهها ابالغ شد.
این آییننامه در د و قسم کمیته انضباطی دانشگاه و کمیته انضباطی مرکب که در وزارت علوم ار الزماالجرار و برای هر کدام
از این مراجن اختیارات مشفص اما تفسیرپذیری تعیین کرده ار .

اختیارات کمیته انضباطی
اختیارات کمیته انضباطی در حیطه رریدگی به چهار نوع جرم ار :








ر ریدگی به جرایم عمومی دان شجویان (از قبیل تهدید ،تطمین ،توهین ،ضرب و جرح ،جعل ،ررق  ،ر شوه ،اختالس و
قتل) که این د رته از جرایم از بحث برانگیبترین بف های کار این کمیتهها ر  .کار شنا ران حقوقی معتقدند که جرایم
عمومی همچون جعل و ررق و… باید در محکمه صالحهای ثاب و پس از اثبات به آنها ا رتناد شود که در کمیته
همبمان اثبات و به آن ارتناد میشود.
رریدگی به تفلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان ،فررتادن شفص دیگری به جای خود در امتحان یا شرک
به جای دیگری در امتحان) .هر عملی از روی اشفاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخال ل یا وقفه یا مباحم در اجرای
برنامههای دانشگاه یا خوابگاه شود ،در نهای ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بی المال.
تفلفات روویارووی مانند دادن اطالعات خالف یا کتمان واقعیات عمده نسووب به خود یا گروه های محارب یا مفسوود یا
افراد وابسووته به آنها ،عضوووی در گروه های محارب یا مفسوود یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفن آنها،
فعالی و تبلیغ به نفن گروه ها و مکاتب الحادی ،توهین به شعائر ا رالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمهوری
ارالمی (مانند شعارنویسی ،پف اعالمیه و…) ایجاد بلوا وآشوب در محیط دانشگاه.
تفلفات اخالقی ،اروو تعمال مواد مفدر یا مداخله در خرید و فروش و توزین اینگونه مواد ،ارووتفاده از نوارهای ویدیویی یا
صوووتی یا لوحهای رایانهای مسووتهجن یا مداخله در خرید و فروش ،تکییر و توزین اینگونه ورووایل ،عدم رعای پوشوو
ارالمی یا ارتفاده از پوش یا آرای مبتذل ،ارتفاده یا توزین یا تکییر کتب ،مجالت ،عکسهای مستهجن یا آالت لهو و
لعب ،عدم رعای ش ون دان شجویی ،دا شتن رابطه نام شروع ،ت شکیل یا شرک در جل سات نام شروع و انجام عمل منافی
عف .

جدای از اینکه ت ت این بندها تف سیرپذیر ه ستند (لباس کامال منا رب ،رنگ زننده یا کف
نیس ) مشفصا جبو آییننامه نیستند و امکان دارد در دانشگاه دیگری اصال اعمال نشود.

راده ،م صادیق شان ا صال م شفص

تنبیهات قابل اعمال در کمیته انضباطی
تنبیهات قابل اعمال در کمیته انضباطی هم به دو درته تقسیم میشود،



د رته اول از اح ضار و اخطار شفاهی شروع شده در  ۲۱بند تا منن موق از تح صیل تا مدت دو و نیم رال تح صیلی با
احتساب در رنوات گسترده میشود ،میتوان تورط کمیته انضباطی دانشگاه اعمال شود.
د رته دوم تنبیهاتی ا ر که تنها میتواند تو رط کمیته مرکبی ان ضباطی اعمال شود .این تنبیهات شامل منن موق از
تحصیل تا چهار و نیم رال تحصیلی ،توییر محل تحصیل دانشجو ،تبدیل دور تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه ،اخراج
دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرک مجدد در آزمون ورودی ،محرومی از تحصیل درکلیه دانشگاهها تا پنج رال ار .

مسالهای که درباره تنبیهات وجود دارد اول اینکه با توجه به اینکه در آییننامه کمیته ت صریح شده که هدف کمیته اصالح و کاربرد
شیوههای تربیتی ار .

نحوه اعتراض کردن دانشجو به آراء صادره
حاال فرض را بر این بگیرید که رای برای دانشجو در کمیته انضباطی صادر شده ار و این فرد به این رای اعتراض دارد .باید بدانید
که راه اعتراض به رای کمیته انضووباطی از این قرار اروو که در مورد احکام اولیه ،دانشووجو میتواند حداکیر ظرف مدت  ۲۱روز از
تاریخ ابالغ حکم اعتراض مستدل خود را به کمیته انضباطی تسلیم کند.

چند نکته
دان شجویان باید بدانند که صدور اح ضاریه دعوتنامه و نیب انجام م صاحبه و پر کردن هرگونه فرمی درمحل دفتر کمیته ان ضباطی
موجب تشکیل پرونده روء برای دانشجو نیس  .پس الزم نیس به محض احضار شدن ازروی این کمیته نگران باشند .در ضمن
تمام تصمیمها در مورد پروندههای تفلی دانشجویان تورط شورای کمیته انضباطی اخذ میشود.
احکام و نامه های اررالی از روی کمیته انضباطی محرمانه بوده و انتشار مفاد آن جایب نیس و گبارشهای واصله نیب محرمانه تلقی
خواهد شد .دانشجویانی که به منن موق از تحصیل محکوم می شوند ،الزم ار جه ادامه تحصیل پس از طی دوران محرومی
مجوز کتبی کمیته انضباطی را دریاف و به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ارایه کنند.
تو صیه می شود در صورت مواجه شدن با هرگونه م شکل ان ضباطی ،ضمن مراجعه ح ضوری و م ستقیم به دفتر کمیته ان ضباطی از
طرح م س له با افراد غیرم سؤول و یا م سؤوالن غیر ذیربط خودداری کرده و در صورت عدم حل م شکل با م سؤول کمیته ان ضباطی
دانشجویان مس له را مطرح کنند.
بد نی س بدانید که اعتراض دان شجو به احکام قطعی صادره تو رط شوراهای ان ضباطی دان شگاهها ،در دبیرخانه شورای ان ضباطی
مرکبی ،پس از دریاف پرونده ذیربط بررری می شود .در صورت تشفیص ایراد یا اشکال شکلی و یا ماهوی در صدور رای دانشگاه،
با د رتور دبیر شورای ان ضباطی مرکبی ،پرونده برای اعالم نظر شورای ان ضباطی مرکبی در د رتور کار قرار خواهد گرف  .ضمن
اینکه دبیر میتواند درتور توقی اجرای حکم تنبیهی را تا اعالم نظر شورا صادر کند.
البته باید به این مورد نیب ا شاره شود که بنا به درخوا ر دان شجو یا دان آموخته و ت شفیص شورای تجدیدنظر دان شگاه ،در پایان
تح صیل ،شورای ان ضباطی دان شگاه میتواند ن سب به امحای آثار تنبیهات مندرج در بندهای  ۷تا  ۲۱ماده  ۲این شیوهنامه اقدام
کند .در مورد تنبیهات بند  ۲۲به بعد ،در صووورت درخواروو دانشووجو یا دان آموخته ،شووورای مرکبی انضووباطی میتواند با نظر
دانشگاه نسب به امحای آثار حکم از پرونده دانشجو موافق کند.

