
رفی شورای انضباطی مع  

 
می باشد که ریاست آن به  دانشکده  فرهنگی و  دانشجویی شورای انضباطی یکی از زیر مجموعه های معاونت 

می باشد.علوم پزشکی خلخال  دانشکدهفرهنگی  و  دانشجویی آموزش، تحقیقات،عهده معاون    

  

  

 اهداف شورای انضباطی : 

  حقوق  تأمین   و پژوهشی و  آموزشی های  محیط  نگهداشتن سالم  به کمک  و دانشگاه رفیع  پاسداری از جایگاه

دانشجویی و مقابله با بی نظمی و   کرامت و  شأن حفظ  به دانشجویان  ترغیب  طریق از دانشگاهیان عمومی

رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران از مهمترین اهداف شورای انضباطی محسوب می شود. بدیهی است  

یح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوی در رسیدگی به امور آنان و تصمیم  شیوه های برخورد صح

 گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر شورای انضباطی تلقی می شود. 

  

 

 وظایف شورای انضباطی : 

 رسیدگی به تخلفات دانشجویان •

 دانشجویان  خصوص  در واصله  گزارشات  ویا شکایات کلیه  به رسیدگی  •        

 تخلف  تفهیم   و  مصاحبه تحقیق،  جهت متخلف دانشجوی از  دعوت  •        

 دانشجویان فارغ التحصیل خصوص  در  انسانی  نیروی وتوزیع  تامین کمیته   به نظر  اعالم  •        

 دانشجویان  جابجایی و  انتقالی میهمانی، خواستهای در خصوص  در نظر  اعالم  •        

 دانشجویی  تخلفات با وبرخورد  انضباطی نامه آئین براجرای  نظارت  •        

  

 

 

  

 



 ترکیب اعضای کمیته های انضباطی : 

 اعضای شورای بدوی :  -الف

 ( بدوی شورای  رییس ) دانشگاه فرهنگی -دانشجویی معاون        -1

   دانشگاه در   رهبری معظم   مقام نمایندگی نهاد دفتر   مسؤول       -2

 به انتخاب رییس دانشگاهحقوق  علمی هیأت  نفرعضو یک        -3

 دانشگاه  رییس  انتخاب به دانشگاه  هیئت علمی نفر دو       -4

 دانشگاه  دانشگاه به انتخاب رییس   دانشجویدونفر        -5

  ،  دانشگاه رییس حکم  و  بدوی کمیته رییس پیشنهاد به دانشگاه بدوی  انضباطی  شورای  دبیر       -6

 رأی  حق  داشتن بدون

  

 اعضای شورای انضباطی تجدید نظر : -ب

 ( تجدیدنظر کمیته رییس) دانشگاه رییس        -1

 دانشگاه در   رهبری معظم   مقام نمایندگی نهاد دفتر   مسؤول       -2

 ( نظر تجدید  کمیته   دبیر)  دانشگاه فرهنگی -دانشجویی معاون        -3

 نفرعضو هیأت علمی به انتخاب رییس دانشگاه )غیر از اعضای کمیته بدوی(  دو       -4

 یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه )غیر از اعضای کمیته بدوی(        -5

 
 
 اعضای شورای مرکزی انضباطی دانشجویان : -ج 

  پزشکی آموزش  و  درمان بهداشت، وزارت یا عالی  آموزش  یا فرهنگ  وزارت  دانشجویی معاون        -1

 ( شورا رییس  عنوان به)

 مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاهها  نمایندگی نهاد دفتر   مسؤول       -2

 حقوقدان  نفر  یک        -3

 ( شورا دبیر  ،  رأی  حق بدون ) مسئول دبیرخانه شورای مرکزی        -4

 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها دو         -5

 دانشگاه  انضباطی شورای اعضای میان  از دانشجویان   از نفر  یک        -6

 دانشگاهها   دانشجویی  ننیمعاودونفر از       -7

       معاون دانشجویان داخل وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری ورئیس مرکز خدمات آموزشی       -8

 وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی

 



 

 و شورای مرکزی انضباطی   دانشکده باطی ضحدود اختیارات و وظایف شورای ان

 دانشجویان  عمومی جرایم  به رسیدگی( الف 

 دانشجویان اداری  و  آموزشی تخلفات به  رسیدگی ( ب 

 دانشجویان سیاسی تخلفات(   ج   

 دانشجویان اخالقی  تخلفات (   د   

  

 تنبیهات: 

شورای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به   حکم با  که تنبیهاتی     -1

دانشجویان می تواند اعمال شود که از دامنه وسیعی ) از یک تذکر شفاهی شروع و تا آخرین حد  

 آن که اخراج از دانشگاه است( برخوردار باشد.

 


