شورای انضباطی دانشجویان

ػْرای اًلجبمی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی اردثیل
• هؼزفی دثیز ّ کبرػٌبص
• اُذاف ّ ّظبیف ػْرا
• گشیذٍ ای اس آئیي ًبهَ اًلجبمی
• رطبلت
• ارتجبم ثب ػْرا ی اًلجبمی
همْلَ فزٌُگ ّاخالق ،سیز طبخت ُز ًِبد اجتوبػی ثَ ّیژٍ داًؼگبٍ اطت،
ثٌبثزایي ثزای دفع ایي سیز طبخت ّؿیبًت اس جبیگبٍ ّ هٌشلت آىً ،یبسهٌذ ّكغ ّ
رػبیت لْاًیي ّ كْاثن اًلجبمی ُظتین ،چٌبًچَ توبهی داًؼگبُِب در طزاطز
دًیب ،ؿذّر هجْس ّرّد ثَ هذین خْد را هٌْم ثَ رػبیت ایي لْاًیي هیذاًٌذ لذا تؼکیل
ػْرای اًلجبمی ادتزام گذاػتي ثَ داًؼجْ ّ ایجبد جبیگبٍ ّیژٍ رطیذگی ثَ
تخلفبت داًؼجْیی هی ثبػذ ثبایي اّؿبف ػْراُبی اًلجبمی ثب دذاکثز اًؼطبف ّ
ظزافت ثب تخلفبت داًؼجْیبى ثزخْرد هی ًوبیذ ّ فزؿت ججزاى ثزای داًؼجْ لذبظ
هی ػْد .ثبػذ کَ ثب یبری خذاًّذ ػبُذ یک هذین ػلوی ،پژُّؼی ّآهْسػی
طبلن ّثَ دّر اس ُز گًَْ تخلف ثبػین.
هؼزفی دثیز
ًبم ًبم خبًْادگی :طؼیذ داداػیبى
ًبم ّادذ :ػْرای اًلجبمی داًؼجْیبى
طوت :دثیزػْرا
آخزیي هذرک تذـیلی :کبرػٌبطی ارػذ دمْق جشا ّجزم ػٌبطی
طْاثك اجزایی :هظئْل ادارٍ اهْر فزٌُگی ّفْق ثزًبهَ ّ تزثیت ثذًی – هؼبّى
هذیز فزٌُگی – هظئْل ادارٍ اهْر خْاثگبُِب ّ رفبٍ – دثیز ػْرای اًلجبمی
کبرػٌبع ػْرا

ًبم ًبم خبًْادگی :طْلوبس اطتذوبهی
طوت :کبرػٌبص ػْرا
اُذاف ػْرا:
• پبطذاری اس جبیگبٍ رفیغ داًؼگبٍ
• همبثلَ ثب ثی ًظوی ّ ٌُجبر ػکٌی
• تزغیت داًؼجْیبى ثَ دفع کزاهت داًؼجْیی
• کوک ثَ طبلن ًگَ داػتي هذین ُبی آهْسػی ،پژُّؼی ّ تبهیي ًیزّی
اًظبًی
ّظبیف ػْرا:
ثز اطبص هبدٍ  ۴ػیٍْ ًبهَ اجزایی ػْرای اًلجبمی ،ؿبلخ ثَ رطیذگی ثَ کلیَ
ی ػکبیبت ّ یب گشارػبت رطیذٍ در هْرد داًؼجْیبى اس طْی ُز یک اس اػخبؽ
دمیمی ّیب دمْلی در داخل ّیب خبرج داًؼگبٍ ثْدٍ ّدر ؿْرت ادزاس ّلْع تخلف در
دذ اختیبرات خْد دکن ؿبدر هی ًوبیذ.
• رطیذگی ثَ تخلفبت داًؼجْیبى
• رطیذگی ثَ کلیَ ػکبیبت ّیب گشارػبت ّاؿلَ در خـْؽ داًؼجْیبى
• دػْت اس داًؼجْی هتخلف جِت تذمیك ،هـبدجَ ّ تفِین تخلف
• اػالم ًظز ثَ کویتَ تبهیي ّتْسیغ ًیزّی اًظبًی در خـْؽ داًؼجْیبى فبرؽ
التذـیل
• اػالم ًظز در خـْؽ در خْاطتِبی هیِوبًی ،اًتمبلی ّ جبثجبیی داًؼجْیبى
• اػالم ًظز در خـْؽ اًتخبة داًؼجْی ًوًَْ کؼْری (درکلیَ رػتَ ُب ّ
طِویَ ُب)
• ًظبرت ثزاجزای آئیي ًبهَ اًلجبمی ّثزخْرد ثب تخلفبت داًؼجْیی
گشیذٍ ای اس آئیي ًبهَ اًلجبمی

دذّد اختیبرات ّ ّظبیف:
ػْرای اًلجبمی یکی اس سیز هجوْػَ ُبی دْسٍ هؼبًّت داًؼجْیی هذظْة هی
گزدد کَ ریبطت آى در ثخغ ثذّی ثز ػِذٍ هؼبّى داًؼجْیی ّ فزٌُگی ّدر ثخغ
تجذیذ ًظز ثز ػِذٍ رئیض داًؼگبٍ هی ثبػذ .هظئْلیت رطیذ گی ثَ تخلفبت
ػوْهی – آهْسػی – اخاللی – طیبطی داًؼجْیبى ّ دطتیبراى ثَ ػِذٍ ی
کویتَ اًلجبمی داًؼجْیبى هی ثبػذ.
الف) تخلفبت ػوْهی







تُْیي ،فذبػیُ ،تک دزهت
طزلت
جؼل اطٌبدّ....
كزة ّ جزح
رػٍْ ّ اختالص
اكزار ثَ غیز ّ تخزیت اهْال ػوْهی داًؼگبٍ یب اػخبؽ

ة) تخلفبت آهْسػی


تملت در اهتذبى



فزطتبدى ػخؾ دیگزی ثَ جبی خْد یب دلْر ثَ جبی ػخؾ دیگزی در
اهتذبى



ایجبد ّاخالل ّلفَ در اجزای ثزًبهَ ُبی آهْسػی ّ پژُّؼی در داًؼگبٍ ّ
خْاثگبٍ

ج) تخلفبت طیبطی


دادى امالػبت خالف ّالغ کَ ثب هٌبفغ هلی ّ اهٌیت ػوْهی هؼبرف ثبػذ.



ػلْیت در گزُِّبی هفظذ یب ُْاداری اس آًِب



ارتکبة اػوبل هٌجز ثَ ثلْا ّ آػْة در داًؼگبٍ



ثزگشاری هزاطن تذـي ّ تجوغ طیبطی ثذّى کظت هجْس اس هزاجغ لبًًْی



تُْیي ثَ ػؼبئز دیٌی ّهلی

د) تخلفبت اخاللی



اطتؼوبل طیگبر
اطتؼوبل ّ تْسیغ هْاد هخذر ّ یب ػزة خوز





اطتفبدٍ ّ تْسیغ ًْارُب ّ طی دی ُبی ؿْتی ّ تـْیزی غیز هجبس
اطتفبدٍ یب تْسیغ کتت ،هجالت ّ ػکظِبی هظتِجي
ػذم رػبیت پْػغ اطالهی ّ اطتفبدٍ اس آرایغ ّ لجبطِبی هجتذل

تٌجیِبت ػْرای اًلجبمی
تٌجیِبتی کَ فمن ثب دکن ػْرای اًلجبمی داًؼگبٍ ًظجت ثَ داًؼجْ هی تْاًذ
اػوبل ػْد.
 .1ادلبر ّ اخطبر ػفبُی
 .2تذکز کتجی ثذّى درج در پزًّذٍ
 .3اخطبر کتجی ثذّى درج در پزًّذٍ
 .4تذکز کتجی ّدرج در پزًّذٍ
 .5تْثیخ کتجی ّدرج در پزًّذٍ
 .6دادى ًوزٍ  ۲۵/۰در درص یب اهتذبى هزثْم ثَ تخلف
 .7هذزّهیت اس تذـیالت رفبُی داًؼگبٍ ّ یب ایجبد تغییز در آًِب اس لجیل ّام،
خْاثگبٍ ّیب غیزٍ اس یک هبٍ تب هذت سهبى ثبلیوبًذٍ اس تذـیل
 .8دریبفت خظبرت اس داًؼجْ در هْاردی کَ تخلف هٌجز ثَ ایجبد كزرّ سیبى
ػذٍ ثبػذ.
 .9هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت یک ًیوظبل ثذّى ادتظبة طٌْات
.10

هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت یک ًیوظبل ثب ادتظبة طٌْات

.11

هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت دّ ًیوظبل ثذّى ادتظبة طٌْات

.12

هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت دّ ًیوظبل ثب ادتظبة طٌْات

تٌجیِبتی کَ ثَ پیؼٌِبد ػْرای اًلجبمی داًؼگبٍ فمن ثب دکن ػْرای هزکشی
اًلجبمی ًظجت ثَ داًؼجْ هی تْاًذ اػوبل ػْد.
 .1هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت طَ ًیوظبل ثذّى ادتظبة طٌْات
 .2هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت طَ ًیوظبل ثب ادتظبة طٌْات
 .3هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت چِبر ًیوظبل ثذّى ادتظبة طٌْات
 .4هٌغ هْلت اس تذـیل ثَ هذت چِبر ًیوظبل ثب ادتظبة طٌْات
 .5تغییز هذل تذـیل داًؼجْ (ُوزاٍ ثب تغییز رػتَ در ؿْرت لشّم)

 .6تجذیل دّرٍ تذـیلی داًؼجْ اس رّساًَ ثَ ػجبًَ
 .7اخزاج داًؼجْ اس داًؼگبٍ ثبدفع دك ػزکت هجذد در آسهْى ّرّدی
 .8اخزاج ّهذزّهیت اس تذـیل در کلیَ داًؼگبُِب اس  ۱تب  ۵طبل ثب دفع دك
ػزکت هجذد در آسهْى ّرّدی
ػْراُبی اًلجبمی رطیذگی کٌٌذٍ ی اًلجبمی:
 .1ػْرای ثذّی
 .2ػْرای تجذیذ ًظز
 .3ػْرای هزکشی اًلجبمی داًؼجْیبى
تزکیت اػلبی ػْرای ثذّی:
.1
.2
.3
.4
.5

هؼبّى داًؼجْیی ّ فزٌُگی داًؼگبٍ (رییض ػْرای ثذّی)
هؼبّى دفتز ًِبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رُجزی در داًؼگبٍ
یک ًفز ػلْ ُیبت ػلوی
دّ ًفز داًؼجْ
دثیزػْرای اًلجبمی ثذّی (ثذّى داػتي دك رای)

تزکیت اػلبی ػْرای تجذیذ ًظز:
 .۱رئیض داًؼگبٍ (رئیض ػْرای تجذیذ ًظز)
 .۲هظئْل دفتز ًِبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رُجزی
 .۳هؼبّى داًؼجْیی فزٌُگی (دثیز کویتَ)
 .۴دّ ًفز ػلْ ُیبت ػلوی
 .۵یک ًفز داًؼجْ
تزکیت اػلبی ػْرای هزکشی اًلجبمی داًؼجْیبى:
 .۱هؼبّى داًؼجْیی ّسارت فزٌُگ یب آهْسع ػبلی یب ّسارت ثِذاػت
 .۲هظئْل دفتز ًِبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رُجزی
 .۳یک ًفز دمْلذاى
 .۴طزپزطت کویتَ ی هزکشی اًلجبمی داًؼجْیبى
 .۵یک ًفز اس اػلبی ُیبت ػلوی داًؼگبُِب

 .۶یک ًفز اس داًؼجْیبى اس هیبى اػلبء ػْرای اًلجبمی داًؼگبٍ
 .۷هؼبّى داًؼجْیی یکی اس داًؼگبُِب
 .۸هذیز کل داًؼجْیبى داخل ّسارتخبًَ
ًذٍْ ی دادرطی ثَ تخلفبت اًلجبمی داًؼجْیبى


ّؿْل گشارع یب ػکبیت اس اػخبؽ دمیمی ّیب دمْلی



تکویل تذمیمبت اس هٌجغ گشارع یب ػکبیت ّطبیز هزاجغ هزتجن



ادلبر داًؼجْ در ّلت همزر ّیب ادلبریَ هکتْة



در ؿْرت ػذم دلْر داًؼجْ هؼلك ًوْدى فبیل آهْسػی



دلْر در دثیز خبًَ ّ دفبع اس اتِبهبت ّاردٍ ثَ ؿْرت ػفبُی ّهکتْة



ؿذّر دکن ثذّی در ؿْرت هذکْهیت



اثالؽ دکن ثذّی (فزؿت  ۱۰رّسٍ ّاػتزاف ثَ دکن ثذّی)



مزح در خْاطت تجذیذ ًظز داًؼجْ ثَ دکن ثذّی



ؿذّر دکن لطؼی ّ اجزای دکن

فلظفَ ّجْدی ػْرای اًلجبمی
تبکیذ ثز دذّد ّ هجبسات خبمیبى ّ هتؼذیبى كزّرتی اجتٌبة ًب پذیز در ؿیبًت اس
دزهت لبًًْی در طبهبى ثخؼیذى رّاثن اجتوبػی اطتُ ،وچٌبًکَ تبهیي دمْق
لبًًْی رهش هبًذگبری ّراس ًؼبم ّ ػبداثی هجوْػَ ُبی اًظبًی اطت.
ّظیفَ داًؼجْیبى
داًؼجْیبى هی ثبیظت در توبهی هذت تذـیل ،کبر آهْسی ،کبرّرسی ُّّ ...ز جب کَ
ثَ ػٌْاى داًؼجْ دلْر دارًذ ّ اس هبُیت داًؼجْیی خْد اطتفبدٍ هی ًوبیٌذ،
هْظفٌذ لْاًیي ّ همزرات اًلجبمی داًؼگبٍ را رػبیت ًوْدٍ ّاس اًجبم ُز ػولی کَ
ثبػث ًمق همزرات اطت اجتٌبة ًوبیٌذ.
رطبلت ػْرای اًلجبمی
دّرٍ ی داًؼجْیی سهبى آهْختي ّ تجزثَ اًذّسی جِت ّرّد ثَ ػزؿَ ُبی جذی
سًذگی اطت ،لذا تؼکیل ػْرای اًلجبمی ادتزام گذاػتي ثَ داًؼجْ ّ ایجبد

جبیگبٍ ّیژٍ رطیذگی ثَ تخلفبت داًؼجْیی هی ثبػذ تب تجؼبت طٌگیي للبیی ثز
دّع داًؼجْیبى طٌگیٌی ًکٌذ.
ثب ایي اّؿبف ػْرای اًلجبمی ثب دذاکثز ظزافت ثب تخلفبت داًؼجْیبى ثزخْرد هی
ًوبیذ ّ فزؿت ججزاى ثزای داًؼجْیبى لذبظ هی ػْد ،لذا ؿذّر آراء تؼلیمی –اخذ
تؼِذ هکتْة ّ تذکز ُبی اًلجبمی فزؿتی اطت ثزای ججزاى گذػتَ ّ در ؿْرت
ػذم تکزار ّخطب ّثز اطبص هـلذت ّ تؼخیؾ اػلبء ػْرای اًلجبمی داًؼگبٍ
اهکبى دذف ثزخی اس طْاثك اًلجبمی پض اس پبیبى داًغ آهْختگی هطبثك آئیي
ًبهَ هیظز خْاُذ ثْد.
کلیبت:
ثب تْجَ ثَ لذاطت ػلن ّ اخالق ّ هذین ُبی آهْسػی ّ پژُّؼی در ػزع هجیي
ّ دکْهت اطالهی ّ كزّرت دفبع ّ دزاطت اس دمْق ػوْهی داًؼجْیبى،
داًؼجْ هکللف ّ هْظف اطت کَ در مْل سهبى تذـیل ّدر ُز هذین اػن اس
داًؼگبٍ ّ خبرج اسداًؼگبٍ اس ارتکبة ُز ػولی کَ خالف ػئًْبت ّ دیثیت داًؼجْ
اػن اس داًؼجْی داخل یب خبرج یب ّاثظتَ ثب ػذ خْدداری کٌذ ،در غیز ایٌـْرت ثز
اطبص هفبد آئیي ًبهَ ثب ّی ثزخْرد هیؼْد.

ارتجبم ثب ػْرا
آدرص :اردثیل – خیبثبى داًؼگبٍ – داًؼگبٍ ػلْم پشػکی – ػْرای اًلجبمی –
کذپظتی ۵۶۱۹۸۱۱۳۶۸
تلفي توبص۳۳۵۱۰۰۵۸ :

