
 چیست؟منشور حقوق دانشجویی 
 

های   نامه ها و شیوه ها، دستورالعمل نامه بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین« ییمنشور حقوق دانشجو»

 .ار گیردنظر قرجهان دانشجویی مد زیست بر آن بوده، در تدوین آن تالشو  شده هیهدانشگاهی تاجرایی مصوبِ 

و « رفاهی ـ صنفی» ،«سیاسی»، «اجتماعی فرهنگی ـ»، «آموزشی ـ پژوهشی» گوناگونهای  حقوق دانشجویی در حوزه

 است  گنجانده شده« حقوق اساسی»فصلی تحت عنوان  ،در ابتدای منشور ،. عالوه بر اینشده استتدوین « انضباطی»

بندی معیار موضوعی  قسیماین ت آشنا شوند. ،قانون اساسی بر اساس ،تا دانشجویان با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی

مالك گزینش این كلیات  1است. هماهنگوری آ لوم، تحقیقات و فناداری وزارت ع نمودار تشكیالتی و دارد و با

 :نین، دو عامل بوده استحقوقی از میان مجموعه قوا

 شود. ها می شامل حال آن مقررات كه این حقوق و  تعداد دانشجویانی -1

نشجو و سیستم ها متوجه دا هایی كه در صورت عدم اجرای آن اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه -2

 دانشگاهی خواهد شد.

ه هر حوزه، در پاورقی مربوط به هر نامه های مربوط ب ، اطالعات مربوط به آیینیانآگاهی بیشتر دانشجو به منظور

ها،  نامه تواند به آیین ، میو آشنایی با جزئیات ضوابطبخش آمده است و دانشجو برای افزایش آگاهی خود 

 .كندهای همان بخش مراجعه  نامه ها و شیوه دستورالعمل

ـ آموزشی  ن ترویجیشأقط است، ف بر اساس مجموعه قوانین و مصوبات موجود تهیه شدهكه  ،بدیهی است این منشور

 .بود بازنویسی خواهدقابل  ،آمده در قوانینوجود به بر اساس آخرین تغییراتِ ،دارد و در پایان هر سال تحصیلی

مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و كه زیر ،های دولتی كشور را دانشجویان دانشگاه فقطرو  منشور پیشِ ،عالوه هب

 بیش در سایر مراكز آموزش عالی هم صادق است.  و گیرد، اگرچه كلیات آن كم یمدر بر  مستقیماً ،وری هستندآ فن

های  معاونت وری از كلیه نهادهای دانشگاهی، به ویژهآ وزارت علوم، تحقیقات و فنمعاونت فرهنگی و اجتماعی 

تا به سهم های دانشجویی، درخواست دارد  های فرهنگی و تشكل های علمی، كانون دانشجویی و فرهنگی، انجمن

و با بیان انتقادات و پیشنهادات خود فضایی پویا  كنندخود وزارت علوم را در ترویج و آموزش این مجموعه یاری 

های دانشگاهی فراهم  محیط در« مداری قانون»ارتقای های حقوقی دانشجویان و  ایجاد تحولی جدی در آگاهی برای

رشد ای برای  ویایی و نشاط، كاهش تنش، تداوم آرامش و مقدمهساز افزایش پ تردید چنین تحولی، سبب آورند. بی

 آگاهی های حقوقی شهروندان در جامعه خواهد بود. 
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