دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

نحوه رسیدگی به تخلفات و صدور احکام انضباطی
بخش : 3
نحوه رسیدگی و صدور احکام ( موضوع مواد  9 ، 7و  12آیین نامه انضباطی )

ماده  -4شوراهای انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان  ،از سوی
هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در
حد اختیارات خود حکم صادر نمایند .
تبصره  -1چنانچه  ،تخلف توسط اعضای تشکل ها یا نشریات واقع شده باشد  ،اخذ نظر کمیته های ناظر بر
تشکل ها یا نشریات دانشجویی نیز  ،حسب مورد  ،برای آغاز رسیدگی ضروری است .
تبصره  -2شورای انضباطی دانشگاه  ،مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو در
دانشگاه دیگر صورت گرفته باشد  ،نیست و در اینگونه موارد  ،نظر شورای مرکزی انضباطی مالک عمل خواهد
بود .
تبصره  -3صدور ا حکام ترکیبی اجرایی یا تعلیقی  ،مشروط بر رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای
تخلفات مجاز است .
تبصره  -4رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی  ،اعم از داخل و یا خارج از دانشگاه و یا محیط های
وابسته و یا دعاوی مربوط به دانشجو در محاکم قضایی  ،مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود.
تبصره  -5در تمامی جرایم  ،در صورت محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس گردیده باشد
 ،چنانچه  ،حکم انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود  ،مدت بازداشت یا حبس  ،جزء سنوات دانشجو
محسوب نگردیده و پس از پایان مدت محکومیت می تواند ادامه تحصیل نموده و دانشگاه باید به نحو مقتضی
نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت نماید  .چنانچه  ،مدت محکومیت  ،از مدت مجاز مقطع تحصیلی
بیشتر باشد  ،دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق دهد .
تبصره  -6چنانچه  ،در گزارش ها و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی نتوان از طریق شورای انضباطی احقاق
حق نمود  ،شورا می تواند شخص را به طرح دعوی در محاکم قضایی همراهی و ارشاد نماید  .این موضوع ،
مانع از رسیدگی شورای انضباطی نخواهد بود .انعکاس موضوع در مراجع قانونی خارج از دانشگاه  ،تنها از طریق
شورای انضباطی و با هماهنگی و مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه صورت می پذیرد .
تبصره  -7در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسیدگی کننده  ،از جمله محاکم قضایی یا نیروی انتظامی
و احراز ارتکاب تخلف دانشجو توسط شورای انضباطی  ،حسب صالحدید شورا  ،برای تشدید یا تخفیف تنبیه
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تخلف ( در صورت مجازات متخلف در محاکم قضایی )  ،عمل شده و ممکن است سابقه در پرونده دانشجو
نگهداری و پرونده انضباطی مختومه گردد .
تبصره  -8صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان  ،تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و
سایر نهادها یا مسؤوالن دانشگاه  ،جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی  ،مجاز به
صدور یا اجرای مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نمی باشند  .رییس دانشگاه موظف است این موضوع را به
کلیه قسمتهای دانشگاه  ،جهت اطالع و اقدام ابالغ نماید  .هرگونه اقدام از سوی اشخاص حقیقی یا
حقوقی دانشگاه  ،که بر خالف این تبصره باشد  ،خود تخلف اداری محسوب شده و در مراجع ذی صالح قابل
پیگیری است .
تبصره  -9بر اساس تعلیمات اسالمی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس ( اصول 22
و  25قانون اساسی )  ،اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی  ،مجاز به تجسس در زندگی خصوصی
دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن ( به
جز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو ) خودداری نمایند  .در صورت تخلف هر یک از اعضاء یا کارکنان
 ،موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی انضباطی قابل پیگیری است .
تبصره  -10پاسخگویی به مراجع ذی صالح استعالم کننده  ،نظیر مراجع قضایی  ،گزینش سازمان ها و امثال
آن ،در خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه  ،توسط دبیرخانه شورای مرکزی
انضباطی یا شورای انضباطی دانشگاه  ،به عنوان تنها مرجع مجاز انجام می گیرد و روش آن تابع ترتیبی است
که شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید .
تبصره  -11شوراهای انضباطی باید در موارد ضروری از جمله تخلفات اخالقی  ،با دعوت از مسوؤل مرکز
مشاوره دانشجویی دانشگاه  ،ضمن بهره مندی از نظرات مشورتی آن مرکز  ،کلیه حساسیت های الزم در زمینه
روحیات فردی و مسایل خانوادگی و اجتماعی را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره را مد نظر قرار
دهند .
ماده : - 5شوراهای انضباطی دانشجویان  ،پس از ابالغ و تفهیم کتبی و یا شفاهی تخلفات مورد اتهام  ،طبق
ماده  6آیین نامه و بخش  1از این شیوه نامه به دانشجو و پیش از صدور حکم  ،باید از وی مصاحبه حضوری
به عمل آورده و دفاعیات کتبی دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند .
تبصره: -انجام امور الزم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای انضباطی از قبیل تدوین مستندات  ،ابالغ و
تفهیم موارد تخلف  ،مصاحبه حضوری و مانند آن و نیز حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های
انضباطی به عهده دبیر شوراست .

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -سازمان مرکزی-طبقه همکف06133330961-
http://vchsc.ajums.ac.ir

دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

ماده :-6در جریان رسیدگی به پرونده های انضباطی  ،از بدو تا پایان رسیدگی  ،اخذ تعهد بنا به صالحدید هر
یک از شوراها مجاز می باشد و می ت واند به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه و یا مختومه شدن پرونده ،
بدون درج در سوابق انضباطی لحاظ گردد .
ماده  : -7در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا  ،دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه
می تواند از وی برای حضور در جلسه شورای بدوی دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسیدگی
برای دفاع از خود به وی فرصت دهد  .در صورت عدم حضور دانشجو در زمان مقرر برای حضور در جلسه
 ،شورای انضباطی می تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید.
تبصره:-چنانچه  ،دانشجو تا  10روز پس از رؤیت ابالغ رسمی دوم دعوت به مصاحبه یا دفاع حضوری  ،از
حضور و ارائه دفاعیات امتناع ورزد  ،شورا می تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نماید  .ضمناً
 ،در هر حال  ،صدور حکم شورا  ،بدون حضور دانشجو صورت می گیرد .
ماده : -8جلسات شورای انضباطی بدوی دانشگاه  ،حسب موضوع  ،هر دو هفته یک بار و جلسات شورای
انضباطی تجدید نظر دانشگاه  ،در صورت وجود موارد انضباطی  ،حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردند .
بدیهی است در موارد اضطراری و بنا به ضرورت  ،رؤسای شوراهای انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات
فوق العاده شوراهای انضباطی اقدام نمایند .
ماده  -9ا حکام انضباطی شورای بدوی باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام
صادر و به دانشجو ابالغ شوند  .در صورتی که طوالنی شدن رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو
شود  ،دانشگاه باید به نحوی که منافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد  ،در جبران آن اقدام
نماید :.
تبصره: -ارسال رونوشت احکام بدوی یا افشای آن  ،جز برای والدین و همسر دانشجو( حسب صالحدید شورا )
ممنوع است و تنها در پرونده انضباطی دانشجو ثبت و نگهداری می شود .
ماده : -10جلسات شورای انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشگاه باید دارای صورتجلسه بوده و صورتجلسات به
امضای اعضای حاضر در جلسه برسد  .حکم انضباطی صادره برای هر دانشجو  ،پس از انشاء در جلسه  ،جهت
حفظ و نگهداری در پرونده تخلف نیز به امضای اعضای حاضر در جلسه  ،به ترتیبی که شورای مرکزی به
عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید  ،می رسد .
تبصره: -ارسال رونوشت احکام تجدید نظر یا افشای آن  ،جز برای والدین و همسر دانشجو( حسب صالحدید
شورا ) و مقام اجرا کننده حکم و شورای مرکزی انضباطی ممنوع است .
ماده : -11شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه  ،تنها مرجع مجاز برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به
شورای مرک زی انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد  ،ضرورت دارد صورتجلسه شورای انضباطی
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تجدیدنظر که به ا مضای حا ضران رسیده و حاوی درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص می باشد ،
به همراه کلیه سوا بق و مدارک پرونده به شکل و ترتیبی که شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص
می نماید  ،با حفظ بدل ارسال گردد  .بدیهی است شورای مرکزی به پرونده های ارسالی از سوی دانشگاه که
فاقد مدارک کامل و صورتجلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه باشند رسیدگی نخواهد نمود .
تبصره:-در صورتیکه شورای مرکزی انضباطی  ،درخواست ارسال پرونده ای را نموده باشد و دانشگاه در ارسال
آن اهمال نماید  ،شورای مرکزی انضباطی می تواند به نحو مقتضی نسبت به لغو یا تعلیق یا توقف اجرای
احکام صادره ذی ربط  ،درخواست توضیح از مقام مسؤول و امثال آن اقدام نماید .
ماده : -12شوراهای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکث ر تا یک ماه پس از صدور توسط رییس یا
دبیر شورا به دانشجوی متهم ابالغ نموده و رسید دریافت کنند که در صورت استنکاف دانشجو از دریافت حکم
 ،طبق ماده  20عمل می گردد .
ماده  -13عالوه براحکام صادره  ،کلیه مکاتبات شوراهای انضباطی دانشگاه با شورای مرکزی انضباطی و دیگر
مراجع خارج از دانشگاه  ،باید با امضای معاون دانشجویی و فرهنگی یا رییس دانشگاه باشد  .احکام و مکاتبات
شورای مرکزی انضباطی با امضای رییس یا دبیر این شورا صادر می شود .
ماده  -14شورای انضباطی تجدید نظردانشگاه موظف است حداکثر یک ماه پس از صدور حکم تجدید نظر ،
رونوشت آن را به شورای مرکزی انضباطی ارسال دارد  .بدیهی است نظر و حکم شورا ی مرکزی انضباطی در
خصوص احکام صادره از سوی شورای انضباطی دانشگاه الزم االتباع است .
تبصره : -1ارسال گزارش فعالیتها و عملکرد شوراهای انضباطی  ،برای دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی و به
ترتیبی که تعیین و ابالغ می نماید  ،الزامی است .
تبصره  -2اگر به دستور رییس دانشگاه ( طبق تبصره  2ماده  6آیین نامه ) و یا به واسطه طوالنی شدن
رسیدگی به پرونده ( بدون مجوز آیین نامه )  ،دانشجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده باشد
و حکم انضباطی صا در شده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد  ،از دانشجو امتحان مجدد
گرفته می شود .
در هر حال  ،زمان رسیدگی به پرونده در عمل نباید موجب افزایش محکومیت دانشجو شود.
تبصره  -3در صورتیکه حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای  9تا  18ماده  1از بخش  1از این شیوه نامه در
اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر شده باشد  ،زمان اجرای حکم به
نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می گردد  ،مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد .

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -سازمان مرکزی-طبقه همکف06133330961-
http://vchsc.ajums.ac.ir

دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تبصره  -4در صورتیکه دبیر یا رییس شورا  ،بدون علت موجه  ،موجب اطاله رسیدگی و متضرر شدن دانشجو
شوند  ،موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی یا سایر مراجع ذی ربط قابل پی گیری است .
ماده  -15شورای انضباطی مرکزی وزارتین  ،به عنوان عالیترین مرجع صدور احکام انضباطی دانشجویی ،
ضمن نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن در حوزه های رسیدگی به تخلفات
انضباطی دانشجویان دانشگاه ها و مجموعه های آموزش عالی تابعه  ،چنانچه  ،با روش ها یا احکام متفاوت و
یا متناقضی از شوراهای انضباطی دانشگاه ها در موارد تخلف مشابه برخورد نماید  ،مکلف است نسبت به ارائه
روش یکس ان اعالم نظر و ایجاد وحدت رویه اقدام نماید .
ماده  -16شوراهای انضباطی دانشگاه  ،موظف به اجرای احکام شورای انضباطی مرکزی بوده و باید نتیجه
اقدامات خود را در این خصوص  ،حداکثر یک ماه پس از دریافت حکم  ،به شورای مرکزی انضباطی اعالم
نمایند  .در غیر اینصورت  ،به استناد ماده  9آیین نامه انضباطی  ،برحسب مورد  ،رییس یا دبیر شورای
انضباطی تجدید نظر دانشگاه  ،پاسخگوی عدم اجرای حکم شورای مرکزی انضباطی در مراجع ذی صالح  ،به
تشخیص شورای مرکزی انضباطی خواهند بود .
ماده  -17رونوشت احکام شورای مرکزی انضباطی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل  ،از یک تا پنج سال
است  ،باید به هیأت مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هیأت و سازمان
مذکور موظفند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام نمایند .
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