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  اداره امور انضباطی و موارد خاص دانشجویی ١-٥-٤
  

  امور انضباطی  �
  ابالغ کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابالغی به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن  •
  ارائه گزارش به مقام مافوق   •
  مشکالت فردی و گروهی و آشنا سازی آنان با حقوق ، وظایف ،مقررات و آیین نامه های دانشجوییمشاوره و راهنSیی دانشجویان جهت حل  •
  نظارت بر اجرای تصمیSت متخذه در مورد مسائل انضباطی دانشجویان  •
  مشارکت فعال در شورای فرهنگی و اجتSعی دانشگاه  •
  رشکت در جلسات داخل و خارج سازمانی مرتبط  •
  ف و مستنکف از قوانین و ضوابط به معاونت دانشجوییمعرفی دانشجویان متخل •
  ایجاد سیستم دقیق جهت برقراری نظم در خوابگاهها و سایر وسایل ایمنی و امنیتی با همکاری حراست دانشگاه  •
  بررسی و رسیدگی به پیشنهادات دانشجویان  •
  تشکیل جلسات کمیته انضباطی و نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی  •
  هSهنگی با نهادها و سازمان ها جهت پیگیری مسائل دانشجویی  •
  نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی و روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنSیی های الزم  •
  تشکیل پرونده گزارشات و شکایات دریافتی  •
  دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه •
  و نگهداری از کلیه پرونده های کمیته انضباطی و رعایت اصل رازداریتشکیل پرونده برای مراجعین و حفظ  •
  حقيقتكشفدرجهتياشاكيانازشاlتحقيق •
  برنامه ریزی و ایجاد سازو کارهای پیشگیری از وقوع جرم  در دانشگاه  •
  ارجاع پرونده دانشجویان به روانپزشک و مددکار اجتSعی در صورت لزوم  •
  ع مختلف درخصوص سوابق و صالحیت دانشجویان و فارغ التحصیالنپاسخگویی به استعالم مراج •
  رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل تقلب در امتحان ،اخالل در فعالیت های دانشگاه و خوابگاه و ایراد خسارت به اموال دانشگاه •
  و عدم رعایت شئونات دانشجویی رسیدگی به تخلفات اخالقی ازقبیل استعSل دخانیات و مواد مخدر و مرشوبات الکلی •
  رسیدگی به تخلفات سیاسی از قبیل توهین به شعائر اسالمی و ملی و ایجاد آشوب در محیط دانشگاه  •
  رسیدگی به تخلفات عمومی ازقبیل توهین ،تطمیع ، تهدید ، رضب و جرح ، اختالس ، رشوه و... •
  پیگیری اعSل احکام کمیته انضباطی در دانشکده ها  •
  دعوتنامه و مصاحبه حضوري از دانشجويا} که عليه آنان گزارش يا اعالم تخلف شده استارسال  •
  رسيدگي به اعرتاض دانشجويا} که پرونده انضباطي آنان در شوراي بدوي انضباطي دانشجويان رسيدگي و منجر به صدور راي شده است •
 گیریدستور طرح پرونده و مستندات در شورای کمیته انضباطی جهت تصمیم  •

  
  موارد خاص دانشجویی �

  بررسی وضعیت دانشجویانی که جریان تحصیلی آنان با مشکل مواجه گردیده است  •
  بررسی مدارک دانشجویان اخراجی و یا در حال اخراج •
  بررسی مشکل دانشجویانی که با مقررات و آیین نامه های موجود قابل حل �ی باشد. •
  تدوین صورت جلسات و  ابالغ رای شورا به مراجع ذیربطتشکیل جلسات شورای بررسی موارد خاص و  •
  بررسی مدارک دانشجویان متقاضی انتقال موقت یا دائم که واجد رشایط انتقال نیستند •



٢ 

 

بررسی مدارک دانشجویان متقاضی بازگشت به تحصیل ، متقاضی مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات  ، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر  •
  اضی سنواترشته ، متق

  دارند و صدور مجوز ادامه تحصیل  به آنان در صورت لزوم  ۱۴بررسی مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که معدل کمرت از  •
  دارند و صدور مجوز ادامه تحصیل  به آنان در صورت لزوم  ۱۰بررسی مدارک دانشجویان مقطع  کاردانی و کارشناسی  که معدل کمرت از  •
  ه به اعضای شورا ارسال دعوتنام •
  بایگانی کلیه پرونده های مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص  •
  تهیه گزارشات و آمارهای مربوط به کمیسیون موارد خاص •
 هSهنگی با آموزش دانشکده ها برای حل مشکالت دانشجویان •

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


