
  
  

اخت مقوله فرهنگ واخالق، زیر ساخت هر نهاد اجتماعی به ویژه دانشگاه است، بنابراین براي حفظ این زیر س
ها در وصیانت از جایگاه و منزلت آن، نیازمند وضع و رعایت قوانین و ضوابط انضباطی هستیم، چنانچه تمامی دانشگاه

حترام ات این قوانین میدانند لذا تشکیل شوراي انضباطی سراسر دنیا، صدور مجوز ورود به محیط خود را منوط به رعای
ید علم دانشگاه ها به تحقیق مرکز تولگذاشتن به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می باشد 

وان عن شوند واهمیت نقش دانشجویان بهو دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقالب و تنویر افکار مردم محسوب می
 یر است.جوان در مراحل رشد و توسعه پایدار جامعه، پیروزي انقالب، تثبیت نظام و دفاع از آن انکارناپذ نخبگان نسل

اصلی در  از این روي، مسائل فرهنگی دانشگاها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره بعنوان یکی از محور هاي
در  شوراي انضباطی دانشجویان عظم رهبري (مدظله)مورد عنایت خاص بوده است.کالم امام (ره) و رهنمود هاي مقام م

د مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع داراي صالحیت براي رسیدگی به تخلفات وشکایات  دانشجویی است که این نها
سعی دارد از حساس عالوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخالق متعالی 

هرگاه دانشجویی در  هر گونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردي که تخلف محرز گردیده است جلوگیري نماید.
 مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (محیط هاي آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، سفرهاي دانشجویی،

توجب د که برحسب قوانین و مقررات دانشگاهی وکشوري مسمحل هاي کارآموزي، خوابگاه و . . .) مرتکب عملی شو
ر دورد تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه انضباطی، مواردي را براي برخکیفر باشد شوراي انضباطی می

  به آنها نیز ارجاع دهد.حیطه کاري مراجع ذیصالح 

قالب شوراي بدوي دانشجویی می باشد که در فرهنگی و  شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه زیر مجموعه معاونت 
  .مشغول به انجام وظیفه می باشدانضباطی و شوراي تجدیدنظر انضباطی 

 

 


