مقوله فرهنگ واخالق ،زیر ساخت هر نهاد اجتماعی به ویژه دانشگاه است ،بنابراین برای حفظ این زیر ساخت
وصیانت از جایگاه و منزلت آن ،نیازمند وضع و رعایت قوانین و ضوابط انضباطی هستیم ،چنانچه تمامی دانشگاهها در
سراسر دنیا ،صدور مجوز ورود به محیط خود را منوط به رعایت این قوانین میدانند لذا تشکیل شورای انضباطی احترام
گذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می باشد دانشگاه ها به تحقیق مرکز تولید علم
و دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقالب و تنویر افکار مردم محسوب میشوند واهمیت نقش دانشجویان به عنوان
نخبگان نسل جوان در مراحل رشد و توسعه پایدار جامعه ،پیروزی انقالب ،تثبیت نظام و دفاع از آن انکارناپذیر است.
از این روی ،مسائل فرهنگی دانشگاها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره بعنوان یکی از محور های اصلی در
کالم امام (ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله)مورد عنایت خاص بوده است .شورای انضباطی دانشجویان در
مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صالحیت برای رسیدگی به تخلفات وشکایات دانشجویی است که این نهاد
حساس عالوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخالق متعالی سعی دارد از
هر گونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید .هرگاه دانشجویی در
مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (محیط های آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی درمانی ،سفرهای دانشجویی،
محل های کارآموزی ،خوابگاه و  ). . .مرتکب عملی شود که برحسب قوانین و مقررات دانشگاهی وکشوری مستوجب
کیفر باشد شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه انضباطی ،مواردی را برای برخورد در
حیطه کاری مراجع ذیصالح به آنها نیز ارجاع دهد.
شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه زیر مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد که در قالب شورای بدوی
انضباطی و شورای تجدیدنظر انضباطی مشغول به انجام وظیفه می باشد.
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 دبیر هیات بدوی و عضو گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
 عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
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نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات برکلیه امور اجرائی شورای انضباطی.
نظارت بر حسن اجرای کار پرسنل شورا .
تقسیم کار به افراد بر حسب وظایف مربوطه.
مالحظه کلیه استعالمها از دستگاههای دولتی و ارجاع به کارشناس مربوطه.
مالحظـه کلیه شکایات و یا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـویان و ارجاع به کارشناس مربوطه.
مالحظه گزارشات انجام شده محققین.
صدور دستور بر دعوت از دانشجویان خاطی جهت تحقیقات و مصاحبه و اخذ دفاع
تحقیق و مصاحبه و تفهیم تخلف به دانشجو و یا ارجاع آن به کارشناسان
تشکیل جلسات (با هماهنگی رؤسای محترم دانشکدهها) سخنرانی و توجیه مقررات انضباطی و پرسش و پاسخ
با دانشجویان دانشکده ها در جهت ارتقاء سطح آگاهی آنان.
حضور اتفاقی و نظارت بر رفتار دانشجویان در دانشکدهها و خوابگاهها و بیمارستانها

دوره دانشجویی عبور از دوره نوجوانی به جوانی است و زمان آموختن و تجربه اندوزی جهت ورود به عرصه های جدی
زندگی است .لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن به دانشجوو ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی
می باشد تا تبعات سنگین قضایی بر دوش دانشجویان سنگینی نکند .با این اوصاف شوراهای انضباطی با حداکثر انعطاف و
ظرافت با تخلفات دانشجویان برخورد می نمایند و فرصت جبران برای دانشجویان لحاظ می شود ،لذا صدورآراء تعلیقی،
اخذ تعهد مکتوب و تذکر های انضباطی فرصتی است برای جبران گذشته و درصورت عدم تکرارخطا وبراساس مصلحت
وتشخیص اعضای شورای انضباطی دانشگاه ،امکان حذف برخی ازسوابق انضباطی پس ازپایان دانش آموختگی مطابق آئین
نامه میسرخواهد بود .

چشم انداز شورا

پاسددداری از جایگدداه رفیددع دانشددگاه و کمددن بدده سددالم نگهداشددتن محددیط هددای آموزشددی و
پژوهشی و تامین حقدوق عمدومی دانشدگاهیان از طریدق تردیدب دانشدجویان بده حفدظ کرامدت
دانشجویی و مقابله بدا بدی نظمدی ،هنجدار شدکنی و نادیدده گدرفتن حقدوق فدردی و اجتمداعی
دیگران از اهداف مهمی محسوب می شدوندکه شدوراهای انضدباطی در راسدتای کمدن بده تحقدق
آن تشکیل می گردد.

