بٍ وام خذا

آشىایی با شًرای اوضباطی داوشجًیان
ضوي آسصٍی هَفمیت سٍصافضٍى ثشای داًطجَیبى ػضیض  ،گضیذُ ای اص هفبد آئیي ًبهِ ضَسای اًضجبعی جْت آگبّی
داًطجَیبى اص تکبلیف ٍ حمَق خَد اسائِ هی گشدد.
 .1ضريرت يجًدی شًرای اوضباطی
داًطگبُ ثِ ػٌَاى یک جبهؼِ ،هتأثش اص سٍاثظ هتمبثل اسبتیذ ،کبسکٌبى ٍ داًطجَیبى است .ثب تَجِ ثِ هػبلح کالى
آهَصش ػبلی کِ ٍسٍد ًیشٍی اًتظبهی ثِ داًطگبُ سا هجبص ًوی داسد ،ثٌبثش هػَثِ ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی دس سبل
 ،1334هشجغ داٍسی دس سػبیت هػبلح داًطگبُ ٍحمَق داًطجَیبى ضَسای اًضجبعی است کِ هطبثِ آى دس هَسد
سبیشداًطگبّیبى ًیض ٍجَد داسد.
 .2رسالت شًرای اوضباطی
دٍسُ داًطجَئی صهبى کست ػلن ٍ تجشثِ جْت ٍسٍد ثِ ػشغِ ّبی جذی صًذگی است ٍ ثب تَجِ ثِ سبختبس سٌی
داًطجَیبى ،دس ایي هسیش گبُ هطکالتی ثب آثبس غیشلبثل ججشاى لضبئی هوکي است آیٌذُ فشد سا تحت تأثیش لشاسدّذ.
ضَساّبی اًضجبعی داًطجَیبى ثب دلت ٍ حس هسئَلیت ًسجت ثِ حمَق داًطجَیبى ثِ ًحَی ثِ تخلفبت داًطجَئی
سسیذگی هی ًوبیذ کِ غذٍس آساء تؼلیمی ،اخز تؼْذ هکتَة ٍ تزکشّبی اًضجبعی فشغتی ثشای ججشاى گزضتِ ثَدُ ٍ
دسغَست ػذم تکشاس خغب ٍ ثشاسبس تطخیع اػضبی ضَسای اًضجبعی داًطگبُ اهکبى حزف ثشخی اص سَاثك
اًضجبعی پس اص پبیبى تحػیل هیسش گشدد.
 .3صالحیت شًرای اوضباطی
ثشاسبس هبدُ  4ضیَُ ًبهِ اجشائی آئیي ًبهِ اًضجبعی ،ضَسای اًضجبعی غالحیت سسیذگی ثِ کلیِ گضاسش ّبی سسیذُ
دس هَسد داًطجَیبى اص سَی ّشیک اص اضخبظ حمیمی یب حمَلی دس داخل یب خبسج داًطگبُ سا داضتِ ٍ دسغَست
احشاص ٍلَع تخلف دسحذ اختیبسات خَد الذام ثِ غذٍس حکن هی ًوبیذ.

غذٍس احکبم اًضجبعی دس خػَظ داًطجَیبى تٌْب اص عشیك ضَسای اًضجبعی غَست هی گیشد ٍ سبیش ًْبدّب یب
هسؤالى داًطگبُ جض دس همبم اجشای احکبم غبدس ضذُ اص سَی ضَسای اًضجبعی هجبص ثِ غذٍس یب اجشای هفبد ّیچ
یک اص تٌجیْبت اًضجبعی ًوی ثبضٌذ.
 .4شًراَای رسیذگی کىىذٌ
 ضَسای ثذٍی اًضجبعی دسداًطگبُ
 ضَسای تجذیذًظش اًضجبعی دسداًطگبُ
 ضَسای هشکضی اًضجبعی دسسبصهبى اهَسداًطجَیبى ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی
 .5ريوذ رسیذگی بٍ تخلفات اوضباطی
ٍ غَل گضاسش یب ضکبیت اصاضخبظ حمیمی یب حمَلی .
 تکویل تحمیمبت اص هٌجغ گضاسش یب ضکبیت ٍ سبیش هشاجغ هشتجظ.
 احضبسداًطجَ دسٍلت همشس ثب احضبسیِ هکتَة (حذاکثشدٍثبس).
 هؼلك ًوَدى فبیل آهَصضی دسغَست ػذم حضَس داًطجَ.
 حضَسدسدثیشخبًِ ٍدفبع اصاتْبهبت ٍاسدُ ثِ غَست ضفبّی ٍ هکتَة.
 عشح ٍ ثشسسی هَضَع دس ضَسای ثذٍی اًضجبعی.
 غذٍسحکن ثذٍی دسغَست هحکَهیت.
 اثالؽ حکن ثذٍی.


فشغت اػتشاؼ هکتَة ثِ حکن ثذٍی ثِ هذت دُ سٍص.

 عشح ٍ ثشسسی دسخَاست تجذیذ ًظشداًطجَ دسضَسای تجذیذ ًظشاًضجبعی.
 غذٍسحکن لغؼی ٍ دستَساجشا.
 اًجبم اهَس الصم جْت عشح هَضَع دس جلسبت ضَساّبی اًضجبعی اص لجیل تذٍیي هستٌذات ،اثالؽ ٍ
تفْین هَاسد تخلف ،هػبحجِ حضَسی ٍ هبًٌذ آى ثِ ػْذُ ی دثیش ضَسا است.
 دسغَست دسخَاست داًطجَ ثشای دفبع حضَسی دس جلسِ ضَسا ،دثیش ضَسای اًضجبعی ثذٍی داًطگبُ
هی تَاًذ اص ٍی ثشای حضَس دس جلسِ ی ضَسا دػَت ثِ ػول آٍسد.

 اسسبل سًٍَضت احکبم لغؼی یب افطبی آى جض ثشای ٍالذیي ٍ ّوسش داًطجَ (حست غالحذیذ ضَسا) ٍ
همبم اجشا کٌٌذُ حکن ٍ ضَسای هشکضی اًضجبعی هوٌَع است.
 حذاکثش صهبى تسلین اػتشاؼ ثِ دثیشخبًِ ضَسای اًضجبعی هشکضی یک هبُ اص دسیبفت حکن داًطگبُ
است.
 .6مصادیق تخلفات
هػبدیك تخلفبت کِ هی تَاًذ هٌجش ثِ حکن اًضجبعی ضَد دس آئیي ًبهِ اًضجبعی ثِ عَس هطشٍح آهذُ است
کِ هختػشی اص آى ثِ ضشح ریل جْت آگبّی د اًطجَیبى ػضیض هی آیذ.
الف -تخلفات عمًمی
دسهبدُ  3ضیَُ ًبهِ اجشائی هػبدیمی اص جشائن ػوَهی ّوچَى تْذیذ ،تَّیي ،ضشة ٍ جشح ،سشلت ،جؼل ٍ
 ...رکشگشدیذُ است .ثِ ػٌَاى هثبل چٌبًچِ داًطجَیی ثِ داًطجَیبى دیگش یب اسبتیذ خَد تَّیي ًوبیذ ضَسای
اًضجبعی پس اص عی هشاحل سسیذگی هی تَاًذ داًطجَ سا ثش اسبس ًَع ٍ کیفیت تخلف اص تزکشکتجی ثذٍى
دسج دس پشًٍذُ تب هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت دٍ ًین سبل هحکَم ًوبیذ.
دس هَاسدی کِ ضبکی یکی اص اػضبی ّیئت ػلوی یب کبسهٌذاى داًطگبُ ثبضٌذ احکبم هی تَاًٌذ تطذیذ ضًَذ.
ب -تخلفات آمًزشی ي اداری
اصهػبدیك تخلفبت آهَصضی دس ضیَُ ًبهِ اجشایی ،تملت دس اهتحبى یب تکبلیف هشثَعِ است .دس اهتحبًبت،
ّوشاُ داضتي اعالػبت ،تجْیضات ٍیب اهکبًبت غیشهجبص تملت هحسَة ضذُ ٍ تجؼبتی ًظیش دسج ًوشُ غیشلبثل
حزف  0/25دس سیض ًوشات کبسًبهِ ثِ ّوشاُ داسد.
اصهػبدیك دیگش ،فشستبدى یب ضشکت کشدى ثِ جبی دیگشی دس جلسِ اهتحبى است کِ ثش اسبس آئیي ًبهِ ،تٌجیِ
آى ػالٍُ ثش دسج ًوشُ ی  0/25دس ًوشُ دسس ،یک تشم هحشٍهیت اص تحػیل است.
ّوچٌیي دس صهیٌِ هسبئل اداسی ًیض داًطجَیبى هَظفٌذ کلیِ لَاًیي ٍهمشسات داًطگبُ ٍخَاثگبُ سا دس عَل
صهبى تحػیل هشاػبت ًوبیٌذ .اصجولِ ٌّگبم ٍسٍد ٍ حضَسدس داًطگبُ ّوشاُ داضتي کبست داًطجَئی الضاهی

استّ .وچٌیي داًطجَیبى هَظفٌذ اص هجَص تجوؼبت یب جلسبتی کِ لػذ ضشکت دس آى سا داسًذ اعالع کست
ًوبیٌذ.
اص دیگش تخلفبت ،ایشاد خسبست ثِ اهَال ػوَهی یب ضخػی ٍ خیبًت دس اهبًتذاسی اص اهَال اضخبظ است کِ
داًطجَی هتخلف ثِ ججشاى خسبست ٍ ثش حست هَسد ،تٌجیْبت دیگش هغبثك آئیي ًبهِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
تَّیي ثِ ضؼبئش ٍ همذسبت اسالهی یب هلی ٍ ادیبى سسوی کطَس اص دیگش تخلفبت اًضجبعی است.
ج -تخلفات اخالقی
سػبیت ضئًَبت داًطجَئی ٍ داًطگبُ اص اًتظبسات ثِ حك داًطگبّیبى ًسجت ثِ یکذیگش است.
یکی اص هػبدیك تخلفبت اخاللی استؼوبل دخبًیبت است ٍلزا استفبدُ اصهَاد دخبًی دسداًطگبُ ٍ اهبکي
هشتجظ هوٌَع هی ثبضذ.
ثشخَسد ضَسای اًضجبعی ثب استفبدُ کٌٌذگبى هَادهخذس ،هطشٍثبت الکلی ٍآالت لوبس سٌگیي خَاّذثَد.
اصدیگشهسبئل اخاللی ،سػبیت ضَاثظ ٍ لَاًیي پَضطی داًطگبُ است .ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی هػبدیك
هجبصٍغیشهجبص پَضص دسهحیظ داًطگبُ (کالس ّب ،سفشّبی هغبلؼبتی ،اسدٍّب ،سلف سشٍیس ،داخل
سشٍیسْبی ًملیِ ٍ )...سا کبهالً تؼشیف ًوَدُ ٍ ثش داًطجَیبى پسش ٍ دختشالصم است ثش اسبس لَاًیي پَضطی
داًطگبُ سفتبسًوبیٌذ.
ّوچٌیي داًطجَیبى هی ثبیست ثب پبیجٌذی ثِ هَاصیي ضشع ٍػشف ضئًَبت اسالهی ٍ داًطجَیی سا دسسفتبس ثب
یکذیگش سػبیت ًوبیٌذ .حفظ حذٍد ضشػی ٍ هتؼبسف استجبعبت ثیي فشدی دسفضبی داًطگبُ الضاهی است.
استفبدُ یب خشیذ ٍ فشٍش ٍ تکثیش فشاٍسدُ ّبی ًوبیطی ،گَضی یب ًَضتبسی غیشهجبص ًظیش ػکس ،فیلن یب
فشاٍسدُ ّبی سایبًِ ای حبٍی تػبٍیش هستْجي داسای حکن اًضجبعی استّ .وچٌیي تخلفبت سایبًِ ای ًظیش
ّک کشدىٍ ،یشٍسی کشدى ،تْیِ سبیت ّب ٍ ٍثالگ ّبی غیش اخاللی ٍ  ...پیگشد اًضجبعی خَاّذ داضت.
ػذم سػبیت ضئَى داًطجَیی اص جولِ استکبة اػوبل یب سفتبسی کِ خالف هٌضلت داًطجَیی هحسَة هی
ضَد هبًٌذ ػذم سػبیت حمَق دیگشاى ،پشخبضگشی ،ایجبد دسگیشی ٍ  ...اص هػبدیك تخلف اًضجبعی است .دس
ضوي اًجبم ػول هٌبفی ػفت تٌجیْبت ضذیذی ثِ ّوشاُ داسد.
د -تخلفات با مضامیه سیاسی

داًطگبُ هحل سضذ ػلوی ،اخاللی ٍ اجتوبػی است ٍ ثشٍص ػمبیذ تب صهبًی کِ هخل ًظن ػوَهی ًجَدُ ٍ
هتؼشؼ حشین اػتمبدی ٍ فشٌّگی جبهؼِ ًجبضذ هحتشم ثَدُ ٍ ًیض ّیچ فشدی حك تفتیص ػمبیذ دیگشی سا
ًذاسد .ثشایي اسبس اًتظبس است داًطجَیبى ثِ ػٌَاى ًخجگبى کطَس عجك همشسات داًطگبُ ثِ فؼبلیت ّبی
آگبّبًِ سیبسی پشداختِ ٍ اصّشگًَِ اػوبلی کِ ّضیٌِ ّبیی سا ثشای داًطجَ ،داًطگبُ ٍ ًظبم دس ثشداسد احتشاص
ًوبیٌذ.
اصهػبدیك ثبسص تخلفبت سیبسی ،ایجبد ثلَا ٍ آضَة دس هحیظ داًطگبُ است.
 .7پیامذَای اوضباطی
ضَسای اًضجبعی داًطگبُ دسغَست احشاص تخلف اصسَی ّشیک اص داًطجَیبى هی تَاًذ ثِ یکی اص هَاسد صیش الذام
ًوبیذ.
 احضبس ٍ اخغبس ضفبّی یب کتجی.
 تزکشکتجی ثب دسج ٍ یب ثذٍى دسج دس پشًٍذُ داًطجَ.
 تَثیخ کتجی ثب دسج دس پشًٍذُ.
 دادى ًوشُ  0/25دس دسس یب اهتحبى هشثَط ثِ تملت ٍ دس غَست تکشاس یب ضشکت غیش دساهتحبى ،لبثل
تطذیذ تب هٌغ تحػیل ثِ هذت دٍ ًین سبل است.
 هحشٍهیت اص تسْیالت سفبّی داًطگبُ ٍ یب ایجبد تغییش دسآى ّب هبًٌذ تغزیٍِ ،ام ،خَاثگبُ ٍ ...اص یک هبُ
تب پبیبى تحػیل.
 دسیبفت خسبست اصداًطجَ دسهَاسدی کِ تخلف هٌجشثِ ایجبد ضشس ٍ صیبى ضذُ ثبضذ.
 هٌغ هَلت اص تحػیل ثِ هذت یک تب چْبسًین سبل تحػیلی ثب احتسبة سٌَات یب ثذٍى آى.
 تغییشهحل تحػیل یب تجذیل دٍسُ تحػیلی اص سٍصاًِ ثِ ضجبًِ.
 اخشاج اصداًطگبُ.
 تٌجیْبت هَسد اٍل ٍ ًیض احکبم تؼلیمی ثؼذ اص پبیبى تحػیالت داًطجَ خَد ثِ خَد اهحبء هی ضًَذ.

 ضَساّبی ثذٍی ٍ تجذیذ ًظش حست غالحذیذ اص جولِ جْت جلَگیشی اص تخلفبت ثؼذی داًطجَ هجبص ثِ
تؼلیك احکبم غبدسُ هی ثبضٌذ .تؼلیك حکن ثِ هؼٌبی تَلف اجشای حکن است هطشٍط ثِ آًکِ داًطجَ
تخلف دیگشی اًجبم ًذّذ .ثٌبثشایي دس غَست ّشگًَِ تخلف ثؼذی تَسظ داًطجَ ،حکن تؼلیمی ثِ اجشا
گزاضتِ هی ضَد.
 تٌجیْبت سِ هَسد اٍل لبثل اػتشاؼ دس ضَسای اًضجبعی هشکضی ًیستٌذ.
 ثٌب ثِ دسخَاست داًطجَ دس پبیبى تحػیالت ٍ تطخیع ضَسای تجذیذ ًظش ،ضَسای اًضجبعی داًطگبُ هی
تَاًذ ًسجت ثِ اهحبء آثبس تٌجیْبت ،اص تزکش کتجی ٍ دسج دس پشًٍذُ تب هٌغ هَلت اص تحػیل ثِ هذت یک
ًین سبل ثب احتسبة سٌَات ،الذام ًوبیذ.
 دس هَاسد تٌجیْبت ثب ضذت ثبالتش ،ضَسای هشکضی ثب ًظش داًطگبُ ٍ ثٌب ثِ دسخَاست داًطجَ دس پبیبى
تحػیالت هی تَاًذ ثب اهحبء آثبس حکن اص پشًٍذُ داًطجَ هَافمت ًوبیذ.
ضبیبى رکش است کِ سٍیکشد ضَاسی اًضجبعی داًطجَیبى ،حوبیت اص حمَق داًطگبّیبى ًسجت ثِ یکذیگش ٍ ًسجت
ثِ داًطگبُ است ٍ جٌجِ تشثیتی ٍ دس ًظش گشفتي تبثیش احکبم غبدسُ دس اغالح ػولکشد داًطجَیبى دس اٍلَیت لشاس
داسد.

با آرزيی تًفیق ي سربلىذی شما
شًرای اوضباطی داوشجًیان

