مختصری ازشرح وظایف شورای انضباطی دانشجویان
 -1رسیدگی به تخلفات و شکایات رسیده از دانشجویان تا حصول نتیجه و صدور حکم تنبیهی
 -2پاسخگویی به استعالم های استخدامی ادارات و سازمان ها و استعالم های آزمون های کارشناسی – کارشناسی
ارشد و دستیاری و  ...در سطح کشور
 -3اعالم نظر در خصوص درخواست های میهمانی ،انتقالی و جابجایی دانشجویان
 -4ارائه مجوز فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان
 -5ارائه مجوز صدور کارت المثنی برای دانشجویان
 -6پاسخ استعالم های واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات ،شورای صنفی اداره خوابگاه ها
 -7اعالم نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری(در کلیه رشته ها)
تنها مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویی شورای انضباطی دانشگاه می باشد.

وظیفه اصلی شورا
حمایت از حیثیت و شئون دانشگاهیان و رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخالق متعالی می باشد.
طبق ماده 26شیوه نامه اجرایی انضباطی رئیس دانشگاه می تواند با درخواست شورای انضباطی درصورت عدم حضور
دانشجو برای تفهیم اتهام یا استنکاف از دریافت یا اجرای احکام انضباطی،کلیه اعمال آموزشی وی اعم از ثبت نام
وفراقت ازتحصیل ومانندآنرا تاحضور وی در شوراوتکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.

پیام شورای انضباطی دانشجویان
پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی
دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ،هنجارشکنی و نادیده گرفتن
حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف
مهمی محسوب می شوند که شورای انضباطی دانشجویان در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد .بدیهی است با
وجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای انضباطی توجه به شیوه های برخورد و عالمانه با تخلفات دانشجویی و
رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزء اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا تلقی می شوند.

ماده  4شیوه نامه انضباطی
شورای انضباطی دانشگاه می تواند 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.
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