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

نحوه تشکیل و انتخاب اعضای شورای انضباطی دانشجویان
بخش : 1
ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان
ماده :1

به استناد بند اول از مصوبات  429و  430مورخ  77/7/21و  77/8/5شورای عالی انقالب فرهنگی و با
تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد شورا های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای شوراهای بدوی و
تجدید نظر دانشگاه ها  ،پیرو ابالغیه مورخ  ، 1378/12/29ترکیب اعضای شورا های انضباطی دانشگاه ها و
شورای مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر اصالح و تعیین می شود  .ضروری است رییس
دانشگاه  ،پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در شوراهای انضباطی دانشگاه  ،نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای آن
ها اقدام کند .
ضمناً  ،تشکیل شوراهای انضباط ی در مجموعه های آموزش عالی جدید التأسیس و یا مجموعه هایی که
عضوی از اعضای تعیین شده را ندارند  ،منوط به تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارتین ذی ربط و یا ترتیبی
که تعیین می نمایند  ،می باشد و چنانچه  ،شرایط تأیید الزم را احراز ننمایند  ،شوراهای انضباطی یکی
از دانشگاه های همجوار  ،جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین می گردد .
الف – ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی دانشگاه
 -1معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  ،به عنوان رییس شورای بدوی
 -2یکی از اعضای هیأت علمی گروه معارف یا حقوق دانشگاه و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر یادشده
 -3یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه  ،به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده
توسط دانشکده ها
 -4دو نفر دانشجوی دانشگاه  ،به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط
دانشکده ها
 -5دبیر شورای انضباطی بدوی به پیشنهاد رییس شورای بدوی و انتخاب رییس دانشگاه  ،بدون داشتن حق
رأی
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تبصره  -1تعیین کلیه اعضاء ترکیب فوق الزامی بوده  ،جلسات با حضور رییس و دبیر شورای انضباطی بدوی
و حداقل دو عضو دیگر تشکیل می شود و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است .
تبصره  -2چنانچه  ،معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه  ،به صورت مجزا تشکیل شده باشند
 ،معاون دانشجویی به عنوان رییس شورای بدوی است .
تبصره  -3ترکیب اعضای شوراهای بدوی اقماری در دانشگاه های گسترده  ،به پیشنهاد شورای تجدید نظر
دانشگاه و تأیید شورای مرکزی انضباطی تعیین می شود .
تبصره  -4دانشگاه ها می توانند حسب تشخیص شورای انضباطی تجدید نظر خود  ،نسبت به تشکیل شورای
حل اختالف و ارشاد دانشجویی در زیر مجموعه شورای انضباطی بدوی  ،متشکل از دبیر شورای بدوی یا
جانشین وی به عنوان رییس هیأت  ،مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وی  ،یک نفر از اعضای هیأت علمی
ترجیحاً از گروه حقوق و یکی از معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ،برای بررسی
مقدماتی و تالش برای حل مشکل یا اختالف گزارش های انضباطی ارجاع شده توسط رییس شورای انضباطی
بدوی  ،از بعد ارشادی و تنبهی با تفویض اختیار تعیین تنبیه تا بند  3اقدام نمایند .
ب -ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه
 -1رییس دانشگاه  ،به عنوان رییس شورای تجدید نظر
 -2مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 -3دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه  ،به انتخاب شورای دانشگاه  ،از میان اعضای هیأت علمی معرفی
شده توسط دانشکده ها
 -4یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه  ،از میان دانشجویان معرفی شده توسط
دانشکده ها
 -5معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  ،به عنوان دبیر شورای تجدید نظر  ،بدون داشتن حق رأی
تبصره  -1تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق  ،الزامی بوده  ،جلسات شورای تجدید نظر  ،با حضور رییس و دبیر
شورا و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده و احکام آن با سه رأی موافق قابل اجراست .
تبصره  -2چنانچه  ،معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه  ،به صورت مجزا تشکیل شده باشند
 ،معاون دانشجویی  ،به عنوان دبیر شورای تجدید نظر و معاون فرهنگی  ،به عنوان یکی از دو عضو هیأت علمی
دانشگاه است .تبصره  -3اعضای دارای رأی در شورای تجدید نظر  ،نباید عضو دارای رأی شورای بدوی باشند
.
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ج – ترکیب اعضای شورای مرکزی انضباطی دانشجویان
 -1معاون دانشجویی وزارت علوم یا معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ،
حسب مورد  ،به عنوان رییس شورا
 -2مدیر کل دانشجویان داخل وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
 ،حسب مورد
 -3یکی از مسؤوالن دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  ،به پیشنهاد رییس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و حکم وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
 ،حسب مورد
 -4یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها  ،به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و
حکم وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،حسب مورد
 -5یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها  ،به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم
 ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،حسب مورد
 -6یک نفر دانشجو از میان اعضای دانشجویی شوراها ی انضباطی دانشگاه ها به پیشنهاد رییس شورای مرکزی
انضباطی و حکم وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،حسب مورد
 -7معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از دانشگاه ها  ،به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر
علوم  ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،حسب مورد
 -8دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان  ،به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ،
تحقیقات و فناوری یا بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،حسب مورد  ،بدون داشتن حق رأی
تبصره  -1تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق  ،الزامی بوده  ،جلسات شورای مرکزی انضباطی با حضور  5عضو
صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل  4رأی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و
احکام قطعی آن  ،الزم االجراست .
تبصره  -2اعضای شوراهای بدوی  ،تجدید نظر یا مرکزی  ،در هیچیک از موضوعاتی که خود طرف دعوا بوده
یا در آن موضوع قبالً رأی داده باشند  ،حق رأی ندارند ؛ البته  ،صرفاً ارائه توضیح یا اعالم نظر در بعد شکلی
پرونده مانعی ندارد .
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تبصره  -3عضویت عضو دانشجویی در شوراهای انضباطی دانشگاه  ،با ابالغ حکم عضویت در شورای مرکزی
لغو می گردد .

د – شرایط عضویت و روش انتخاب
کلیه اعضای شوراهای انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند  ،باید در تقوی  ،امانتداری و
استقالل نظر از حسن شهرت برخوردار بوده  ،مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند  .عالوه بر آن  ،هر یک از
اعضای منتخب باید دارای شرایط خاص باشند که شرایط عضویت و روش انتخاب آن ها به شرح زیر است :
-1اعضای هیـــــــأت علـــــــــــمی :
 - 1/1اعضای هیأت علمی منتخب ،باید متأهل باشند .
 - 1/2در دانشگاه هایی که رشته حقوق تدریس می شود ؛ باید دست کم یکی از اعضای هیأت علمی شوراهای
بدوی یا تجدید نظر از بین اعضای هیأت علمی مدرس در زمینه حقوق انتخاب شود .سایر دانشگاه ها می
توانند برای این منظور  ،یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دیگر را که در زمینه حقوق تخصص دارند ،
به عضویت یکی از شوراهای انضباطی خود در آورند .
 - 1/3شورای دانشگاه  ،هر دو سال یک بار  ،اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه را از میان اعضای هیأت علمی
که شوراهای دانشکده ها معرفی می کنند  ،انتخاب می نماید .
-2دانشجــــــــــویــــــــــــــــــان :
 - 2/1متأهل و در صورت وجود دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  ،از دانشجویان دوره کارشناسی
ارشد یا دکتری باشند .
 - 2/2حداقل  ،نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند  ،مگر آنکه  ،یکی از مقاطع
تحصیلی پیشین خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند .
 - 2/3در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه  ،مشروط نشده باشند .
 - 2/4سابقه تنبیه انضباطی نداشته باشند .
 – 2/5شورای فرهنگی دانشگاه  ،دانشجویان منتخب را از میان  2نفر معرفی شدگان از هر دانشکده انتخاب می
کند .
-3دبیر شوراهای بدوی و شورای مرکزی :
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 - 3/1دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه ها  ،از بین کارکنان حوزه دانشجویی  ،ترجیحاً امور انضباطی
دانشگاه  ،که واجد پست سازمانی کارشناسی یا باالتر هستند و در غیر اینصورت  ،از اعضای هیأت علمی
دانشگاه انتخاب می شود ؛ مشروط بر آن که متأهل و دارای حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان
باشد .ضمناً ارسال مدارک صالحیتهای فردی و طی دوره های آموزشی الزم جهت شروع به کار دبیران جدید
به شورای انضباطی مرکزی و اخذ تأیید آن مراجع الزامی است .
 – 3/2دبیر شورای مرکزی انضباطی از میان کارکنان واجد پست سازمانی کارشناسی یا باالتر دبیرخانه شورای
مرکزی یا اعضای هیأت علمی متأهل دانشگاه ها یا وزارت انتخاب می شود .
 -4به منظور انتخاب اعضای ه یأت علمی در شوراهای انضباطی دانشگاه  ،الزم است رییس دانشگاه  ،حداقل
 ،دو ماه پیش از پایان دوره عضویت ایشان  ،فهرست اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها را
اخذ و به شورای دانشگاه ارائه کند  .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  ،همین مسؤولیت را در معرفی
دا نشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها به شورای فرهنگی دانشگاه به عهده دارد .
 -5اعضای منتخب شوراهای انضباطی  ،به مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بالمانع است
.
 -6رییس شورا می تواند در هر یک از موارد زیر نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام کند :
 -6/1سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیر موجه  ،به تشخیص شورا
 -6/2عدم امکان حضور در جلسات شورای انضباطی به مدت یک نیمسال یا بیشتر
 -6/3از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا
 -7دبیر شورا می تواند به ترتیبی که آیین نامه انضباطی د انشجویان مشخص می کند  ،با هماهنگی
رییس شورای انضباطی  ،حسب مورد  ،از افراد مطلع  ،برای شرکت در جلسات شورای انضباطی  ،بدون داشتن
حق رأی  ،دعوت کند .
 -8تأیید و ابالغ احکام عضویت اعضای شورای مرکزی به امضای وزیر  ،شوراهای بدوی و تجدید نظر به امضای
رییس دانشگاه و شورای حل اختالف و ارشاد دانشجویی به امضای رییس شورای بدوی در دانشگاه انجام می
شود  .عزل یا عدم تأیید اعضاء  ،به تشخیص رییس شورای تجدید نظر می باشد .
 -9پس از تعیین اعضای شوراها  ،معرفی فرد جایگزین جهت حضور در جلسات به عنوان نماینده  ،جانشین
یا هر عنوان دیگر  ،برابر ضوابط  ،امکان پذیر نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می گردد .
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 -10چنانچه  ،هر یک از اعضای شورا  ،فاقد یکی از شرایط تعیین شده در این شیوه نامه باشد و دانشگاه
ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد  ،الزم است در مورد وی از شورای مرکزی استعالم نماید .
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