
 سوِ تؼبلیبث

 ناهنجاری ها رسیذگی به فرآینذ » 

 « فرهنگی اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان تخلفاتو 

 
 521وحل/ «. ادع ایل سبیل ربک ابحلمکة و املوعظة احلس نة»

 .بخوان به سوی راه پروردگارت با حکمت و پنذ نیکو

است کِ پبیجٌذی ثِ آًْب هَجت ایجبد ًظن،  ٌّجبرّبیی، یک جبهؼِ یب گزٍُ لَاػذ، لَاًیي، آداة ٍ رسَمهجوَػِ 

ٌّجبرّب، اعالع رسبًی ٍ ًیش ایي اهل در پیزٍی جبهؼِ اس َهْن تزیي ػیکی اس ٍحذت ٍ اًسجبم اجتوبػی هی گزدد. 

جت ، هٌبفغ خَد را در ایي ّوزاّی اجتوبػی دیذُ ٍ ثب هزالهٌغك  ٍ ًْبست تب افزاد ثب ػملایجبد ثبٍر در هفیذ ثَدى آ

 گبّبًِ، ثْتزیي ضبهي اجزایٌّجبرّبی اجتوبػی پیزٍی ًوبیٌذ. ایي ّوزاّی داٍعلجبًِ ٍ آ ایي درًٍی ٍ خَدآگبّبًِ اس

است کِ گبُ ثِ عَر غیز رسوی  راٌّوبیی، هزالجت ّبی ثیزًٍی یب ّوبى ًظبرت ٍ ػبهل هْن دیگز اجتوبػی است. لَاًیي

جلت اػتوبد، ّوذلی ٍ هطبرکت جوؼی است. اهب هزالجت رسوی ثز  ،آى کِ السهِفزاد جبهؼِ صَرت هی گیزد تَسظ ا

ٍاضح است کِ ایي  گیزد.هی  صَرتصزفب ثِ هٌظَر تبهیي اهٌیت در جبهؼِ  کِ است ػْذُ ًْبدّبی هجزی لبًَى

 ًیست. ثزخَردار ًیدرٍاثز ثخطی ػویك ٍ  سبسٍکبر جٌجِ سلجی دارد ٍ عجیؼتبً اس

اجتوبػی داًطگبُ اس جولِ سزهبیِ اجتوبػی داًطگبّیبى )اػتوبد، اًسجبم، -فزٌّگیاس آًجب کِ تَجِ ثِ ضبخص ّبی 

فزآیٌذ »است، لذا عزح ی فزٌّگی اجتوبػی عزح ّب ٍ ثزًبهِ ّب ء الیٌفکجشاهٌیت، رضبیتوٌذی، احسبس تؼلك ٍ ...( 

ثز آى ٍ ثی تذٍیي گزدیذُ ایجب-، در کلیِ هزاحل ثب رٍیکزد فَق ٍ ًگزش اصالحی«رسیذگی ثِ ًبٌّجبری ّب ٍ تخلفبت

هَجت ارتمبء فزٌّگ ػوَهی در ارتجبط ثب هظبّز ٍ هٌبسجبت اجتوبػی گزدیذُ  ،ٍآگبّی ثخطی آسیت ضٌبسی است تب ثب

خَدآگبّبًِ ثِ آًْب را در افزاد پذیذ  یًطبى دادى هٌفؼت فزدی ٍ هصلحت جوؼی در پیزٍی اس ایي ٌّجبرّب، التشاهٍ ثب 

 آٍرد.

 ًمص ثخص ّبی هختلف ثِ ضزح سیز است: ایي عزحدر 

ٍ اس  حزهت ٍکزاهت داًطگگبُ ّسگتٌذ   حبفظ، جبهؼِ داًطگبّیٍجذاى ثیذار ّز یک ثِ ػٌَاى :دانشگاهیان -الف

َدآگبّبًگِ فگزدی   داًطگگبُ ، اصگالح خ  فزٌّگ ػوَهی ایجبثی در فضبی  -ًمغِ آغبسیي حزکت اصالحیآًجب کِ 

 دػَت غیز لسبًی ٍ الگَ ًوَدى ػولی خَیص است، لذا اًتظگبر هگی   ،دػَت دیگزاى ثِ خیز است ٍ ثْتزیي ضیَُ ی

 ٌذ.ًوبیهطبرکت  ، ثغَر فؼبلثیٌص ٍ آگبّی ،کت جوؼی ثب حس هسئَلیتکِ کلیِ آحبد داًطگبّی در ایي حزرٍد 



ِ  چٌبى           ثگَدى دٍ ضگزط:   در صگَرت دارا  ثبضگذ،   فگی ضگبّذ ٍلگَع ًبٌّجگبری یگب تخل     فگزدی در فضگبی داًطگگبُ،    چگ

اس تَاًگذ ثگِ ضگیَُ ای خیزخَاّبًگِ ٍ ثگِ دٍر       ضٌبخت ٍ آگبّی ًسجت ثگِ هَضگَع، هگی   ة.    ػبهل ثَدى خَد الف.

ثِ ّز دلیل هبیل ثِ ایي اهز ًجبضذ، هگی  فزدی  اهب اگز دػَت ثِ اصالح ًوبیذ. اهت اًسبًْبافزاط، ثب حفظ حزهت ٍ کز

را هغلغ سگبختِ ٍ در غیگز    «اتبق گفتگَ»رٍاًطٌبختی، ّبی ثزخبستِ اس ػلل فزٌّگی ٍ  ًبٌّجبری ثزخَرد ثب در تَاًذ

 هزاجؼِ ًوبیذ.   «ادارُ اًتظبهبت»هَارد فَق ثِ 

ت ٍ رػبیگ  ًگذارد  سس ثزای کطف تخلف یگب ًبٌّجگبری را  حك تج ثذٍى هطبّذُ تخلف، ثذیْی است کِ ّیچ کس

 است.حفظ حزین ضخصی افزاد الشاهی 

ِ ثخطی اس دفتز فزٌّگ ػوَهی است  :اتاق گفتگو -ب ضگوي حگل    ،ًبٌّجگبری ّگب ٍ تخلفگبت   هَاجْگِ ثگب   در  کگ

ٍ تکگزار هجگذد    کگبّص ٍلگَع   ثبػثٍسیلِ ضوي حل هسئلِ، ثذیي ٍ هی پزداسد  ثزرسی ػللکبرضٌبسبًِ هؼلَل، ثِ 

در سهیٌگِ رٍاثگظ، هٌبسگجبت ٍ    هجزة  کبرضٌبسبى ٍ هطبٍراىهتطکل اس  د. اتبق گفتگَضَدر داًطگبُ هی ًبٌّجبریْب 

 .خَاّذ ضذثْزُ هٌذ ًیش هزاکش هزتجظ داًطگبّی  زاس ّوکبری سبیصَرت ًیبس  ثَدُ ٍ درآسیت ّبی اجتوبػی 

در  در داوشگاٌ را برر هدرذٌ داهروٍ ي    ي برقراری وظم ي مقررات آرامش ،امىیت حفظيظیفٍ  :اداره انتظامات -ج

در ایره   اقرذا  مری ومایرذ     برٍ وحرً مقو ری    رسمی، در مًاجدٍ با تخلفات محرزوی ي بٍ هىًان مراقب بیري ایه طرح

برٍ  از ادارٌ اووظامرات  در قراوًن، متروقیما     موىراظر  مجازات صراحتبٍ دلیل محرز بًدن فعل ي  از مًارد برخیفرایىذ 

 ً ارجاع می هًد بٍ اتاق گفوگهلل اجوماهی ي رياوشىاخوی است  کمیوٍ او باطی گسارش ي سایر مًاردی کٍ دارای

داًطگبّی، ًْبد هزتجظ ثگب   الطبر هختلفتخلفبت ًبٌّجبری ّب ٍ رسیذگی ثِ در  هزجغ ًْبئی نهادهای مرجع:-د

. چٌبًچِ هَاردی پس اس رسیذگی در هزاحگل  یتِ تخلفبت اداری ٍ ...(  استّز لطز)کویتِ اًضجبعی داًطجَیبى، کو

ًزسذ، ایي ًْبدّب ثب ضزح ٍظبیف هٌذرج در آییي ًبهِ ّبی هصگَة  لجل ٍ الذاهبت همتضی، ثِ ًتیجِ هغلَة ٍ هؤثز 

 در راسگتبی چبرُ اًذیطی خَاٌّذ ًوَد. اهیگذ اسگت اجگزای ایگي فزآیٌگذ گگبهی هگؤثز         ،کطَری، جْت حل هطکل

 کبّص ارجبػبت ثِ ایي ًْبدّب ٍ ثْجَد فضبی فزٌّگی اجتوبػی داًطگبُ ثبضذ.

هزاجؼگِ ٍ یگب ثگب ضگوبرُ      ٍالگغ در سگبختوبى هؼبًٍگت فزٌّگگی اجتوگبػی      اتبق گفتگَ ثِثزای کست اعالػبت ثیطتز 
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