آشنایی با معاونت دانشجویی
دانشگاه تبریز

با عرض تبریک و تهنیت و خیرمقدم به دانشجویان عزیز ورودی
جدیددانشگاهتبریزدرمقاطعمختلفتحصیلی،بهمنظورآشناییبهتر
و بیشتر آنها با معاونت دانشجویی ،این معاونت اقدام به تهیه و تنظیم
بروشور جامع نموده است.
رجاییواثقداریمکهدانشجویانعزیزبامطالعهآنبهشناختعمیقتر
و دقیقتری از این حوزه دست یافته و از مجموعه فعالیتها  ،خدمات و
مشاوره های آن بهره الزم و کافی را خواهند برد.
معاونت دانشجویی شامل حوزه های خدمات دانشجوئی ،تربیت
بدنی ،مرکز بهداشت و درمان ،مرکز مشاوره و کمیته انضباطی می باشد
که شرح مختصر فعالیتهای آن در زیر ارائه می گردد.
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مدیریت امور دانشجویی
از آنجایی که هدف اصلی از تأسیس دانشگاهها ،آموزش دانشجویان
و شکوفایی استعدادهای آنهاست و انجام این مهم ارتباط نزدیک با
نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی و معیشتی آنها دارد ،لذا مدیریت
امور دانشجویی با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین
رفاه دانشجویان کمک مؤثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی
کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد.
مدیریت امور دانشجویی دانشگاه تبریز در قالب ادارات تغذیه ،رفاه،
خوابگاههای خواهران و برادران ،امور اداری و حسابداری فعالیت
مینماید.
مدیریت امور دانشجویی به امر برنامهریزی ،اجرا و نظارت در
مأموریت های ذیل اهتمام دارد:
 برنامهریزی در خصوص مسایل رفاهی و امور تغذیه دانشجویان اجرای دقیق قوانین ،آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی پرداخت وامهای تحصیلی ،مسکن ،ضروری ،شهریه ،ودیعه مسکنو  ...به دانشجویان واجد شرایط
 اعطای تسهیالت رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب بهدانشجویانواجدشرایط
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 انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و حوادث دانشجویان انعقاد قرادادهای ایاب و ذهاب دانشجویان به خوابگاهها و نظارتو کنترل آنها
 تهیه و تنظیم برنامه های غذایی هفتگی دانشجویان رسیدگی به مسایل بهداشتی مواد غذایی بازدید مستمر از سلف سرویسها به منظور رفع مشکالت و نارساییهای موجود
 تالش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان با برگزاریکارگاههای آموزش تخصصی به منظور برخورد مناسب با مسایل و
مشکالتدانشجویی
 تالش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان و سلفهایدانشجویی
 استفاده از تجارب سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درزمینهخدماترفاهیدانشجویان
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اداره تغذیه:

یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی می باشد که هدف آن
تأمینغذایدانشجویانونظارتعملیبرکیفیتوکمیتآنمیباشد.
این اداره عهده دار تهیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده
های صبحانه ،ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی
با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان میباشد .رزرو
و توزیع غذا در رستورانها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون
تغذیه انجام می پذیرد.
مراکز تهیه و توزیع غذای دانشجویی در دانشگاه تبریز
عبارتنداز:
 سلف مرکزی برادران سلف مرکزی خواهران سلف خوابگاه شهرک امام (ره) سلف خوابگاه ولیعصر (عج) سلف خوابگاه شهدا -سلف دانشکده دامپزشکی
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اداره خوابگاهها:

نظر به اینکه خوابگاه دانشجویی به عنوان س ر پناه و محیط امن برای
زندگی گروهی موقت دانشجویان با ترکیب متنوعی از فرهنگها و
عوامل اجتماعی ،انسانی ،فیزیکی ،روانی و زیست محیطی و ...
مجموعه ای پویا و فعال می باشد ،مسلم ًا اداره و تدبیر در چنین
مجموعه ای متنوع و پیچیده ،نیازمند بصیرت ،دور اندیشی ،خویشتن
داری ،ادب ورزی و توجه به شئونات قشر دانشجو به همراه بهره
گیری بهینه از روشهای علمی مدیریت راهبردی می باشد.
اداره خوابگاهها در دانشگاه تبریز در دو بخش خواهران و برادران در
مراکز زیر به ساماندهی امور اسکان دانشجویان می پردازد:

خوابگاههای خواهران

 خوابگاه شهدا واقع در پردیس اصلی دانشگاه شامل  4بلوک و باظرفیت 2500نفر
این اداره رسیدگی به امور مربوط به خوابگاههای خودگردان طرف
قرارداد با دانشگاه اعم از معرفی دانشجویان غیر واجد شرایط دریافت
خوابگاه دولتی و رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی آنها را نیر بر عهده
دارد.

خوابگاههای برادران

 مجتمع خوابگاه یولیعصر (عج) :شامل بلوکهای شهید رجایی به 7آشنایی با معاونت دانشجویی دانشگاه تبریز

ظرفیت 396نفر و بلوک شهید باهنر با ظرفیت 300نفر و بلوک شهید
بهشتی با ظرفیت  336نفر واقع در شهرک ولیعصر (عج) ،نرسیده به
فلکهتختی
 مجتمع خوابگاهی شهرک امام (ره) :دارای  5بلوک به ظرفیت 1984نفر واقع در خانهسازی تبریز
 مجتمع خوابگاهی فجر :به ظرفیت  580نفر واقع در پردیس اصلیدانشگاه
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اداره رفاه

این اداره در راستای ارائه تسهیالت به دانشجویان اعم از وام تحصیلی،
وام ضروری ،وام بیمه ،وام مسکن مجردی ،وام ودیعه مسکن متأهلی
و  ...و برقراری بازپرداخت تسهیالت دریافتی برای فارغ التحصیالن و
ساماندهی کار دانشجویی و امور بیمهای برای دانشجویان با همکاری
مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها انجام وظیفه می نماید.
دانشجویان گرامی جهت اطالع و آگاهی از نحوه دریافت خدمات به
سای -ت اینترنت -ـی این مدیریـت.به.آدرس:
 student.tabrizu.ac.irمراجعه نمایند.
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معرفی مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز
بدنبال تاسیس دانشگاه تبریز در سال  1326هجری شمسی بنا
به تشخیص مسئولین وقت دانشگاه تبریزمرکز بهداشت و درمان
دانشجویان دانشگاه تبریز نیز از سال 1330راه اندازی گردیده ودراین
مرکزخدمات پزشکی متعددی به دانشجویان عزیز و کارمندان گرامی
واعضای محترم هیئت علمی دانشگاه همچون ویزیت پزشکی و
دندانپزشکی  ،تزریقات  ،پانسمان  ،سرم تراپی  ،اکسیژن تراپی  ،بخیه و
انجام جراحی های سرپائی  ،شستشوی گوش  ،سوراخ کردن گوش ،
ختنه  ،نوار قلبی  ،پر کردن دندان  ،عصب کشی و انجام کلیه خدمات
دندانپزشکی و ...ارائه میشود .
این مرکز به منظور توسعه خدمات خود اقدام به اخذپروانه درمانگاه
از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نموده و با سازمانهای
بیمه گر (تامین اجتماعی،خدمات درمانی ونیروهای مسلح) قرارداد
همکاریمنعقدنمودهاست.
در حال حاضر ،مرکز به ریاست جناب آقای دکتر حسین
ساعی دندانپزشک اداره می شود .

آشنایی با قسمتهای مختلف وخدمات مرکز

دراین.واحد پذیرش کلیه بیماران اعم از دانشجویان و کارکنان
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واعضای هیئت علمی (با دفترچه و آزاد) درساعات اداری انجام می
گیرد و بیماران بر حسب مورد خدمات زیر را دریافت می کنند :

 -1خدمات پزشکی

خدمات پزشکی توسط پزشکان عمومی این مرکز ازجمله ویزیت
بیماران و تجویز دارو به دانشجویان وکارکنان و اعضای هیئت علمی
ارائه میشود ( و درصورت نیاز به بخشهای تخصصی ارجاع داده می
شود ).

 - 2خدمات دندانپزشکی :

واحد دندانپزشکیاین مرکز  ،همه روزه بجز ایام تعطیل درساعات
فعالیت اداری با اعمال تخفیف 20درصد الی 35درصد برای
دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت علمی طبق تعرفه های وزارت
بهداشت،خدمات دندانپزشکی ازجمله پرکردن دندان ،عصب کشی،
کشیدن دندان ،روکش و ...ارائه می نماید.

 -3خدمات پرستاری :

در این مرکزخدمات پرستاری از جمله تزریق آمپول،
پانسمان،سرمتراپی،نوارقلب،تحتنظرو...توسطپرستارانآقاوخانم
انجاممیشود.
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 -4خدمات بهداشت محیط :

از خدمات عمده این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود :
کنترل بهداشت محیط کلیه واحدهای رفاهی و تغذیه ای و اماکن
عمومی دانشگاه شامل خوابگاهها  ،آشپزخانه ها  ،سلف سرویسها،
بوفه ها  ،نانوایی  ،استخر ،مهد کودک  ،سالنهای ورزشی و...
 نظارت بر بهداشت آب مشروب شامل کلر سنجی روزانه و نمونهبرداری هفتگی میکروبی و نمونه برداری شیمیایی  ،در مواقع مورد نیاز
و نیز نظارت بر جمع آوری و دفع صحیح زباله ها .
 نظارت بر برنامه های سمپاشی و مبارزه با حشرات  ،جوندگانوناقلین با بازدید از محل و اعالم نظر های کارشناسی .
 اعمال و اجرای آئین نامه های بهداشت محیط در راستای ارتقاءسطح بهداشتی واحدهای دانشگاه .
 تشکیل پرونده های بهداشتی برای کلیه واحدهای تحت پوشش وتهیه گزارش ونیز ارائه پیشنهادات الزم.
 راهکارهای مناسب جهت رفع نواقص بهداشتی . ارائه آموزشهای بهداشتی به کارکنان شاغل در واحدهای رفاهی وتغذیه ای .
 رسیدگی به شکایات بهداشتی و موارد ارجاع شده و انجام پیگیریهای الزم.
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معرفی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز
تاسیس1336 :
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز با هدف کالن توسعه و گسترش
ورزش در میان اقشار دانشگاهیان تالش خود را مصروف این داشته
است که با برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم برنامه های تدوین شده،
استعداد سرشار و توان بالقوه قشر جوان دانشجویان را در مسیر تعالی
و شکوفایی قرار دهد .لذا با توجه به اینکه موثر ترین وسیله برای
رسیدن به اهداف مورد نظر گسترش هر چه بیشتر فعالیتهای ورزشی
و مشارکت فعال دانشجویان در انجام امور فوق برنامه و مسابقات
ورزشی میباشد ،مدیریت تربیت بدنی در چند بخش عمده به شرح
زیرانجاموظیفهمینماید:

الف) برگزاری مسابقات ورزشی:

 در خوابگاهها در دانشکده ها جشنواره ورزشی جشنواره ورزشهای همگانی جام رمضان چند جانبه با دانشگاههای شهر 13آشنایی با معاونت دانشجویی دانشگاه تبریز

 بصورت رفت و برگشت با دانشگاههای منطقه شرکت در مسابقات قهرمانی کشوری شرکت در المپیادهای ورزشی برگزاری مسابقات در رشته های مختلف به مناسبت های مختلفدر طول سال

ب) امور فوق برنامه ورزشی:

 کوه پیمایی :تدارک و اعزام به مناطق دیدنی و قلل اطراف شهر درطول سال
 اسکی  :تدارک و اعزام به پیست اسکی پیام یا سهند در فصلزمستان
 شنا :برگزاری کالسهای آموزشی شنا  ،آب درمانی و دایر نمودنتایم های آزاد
 دوچرخه سواری در محوطه خوابگاه ورزش مفرح اسکیت در سالن و اماکن ورزشی روباز ورزش مفرح دارت در ژیمنازیوم و خوابگاههای دانشجویی برنامه ریزی و ایجاد امکانات الزم برای انجام فعالیتهای ورزشیدر محوطه خوابگاهها و سالن های ورزشی در رشته های ورزشی
مختلف
 -تجهیز سالن بزرگ بدنسازی استادیوم به دستگاههای جدید برای
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عالقمندان
 جاده تندرستی در محوطه استادیوم دانشگاه برای استفاده عموم برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف در طول سال جهت تقدیرازدانشجویانقهرمان
 بر گزاری ورزش صبحگاهی و عصر گاهی در محوطه خوابگاههاتوسطدانشجویان

ج) ورزش کارکنان:

 ایجاد امکانات الزم جهت انجام فعالیتهای ورزشی در رشته هایمختلف در طول سال
 ارائه خدمات رفاهی و آموزشی در استخر دانشگاه در طول سال برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در طول سال ازقبیل  :جام رمضان ،جام فجر ،هفته تربیت بدنی ،چند جانبه ،رفت و
برگشت با دانشگاهها و شهرهای همجوار
 برگزاری مسابقات چند جانبه در رشته های مختلف بین دانشگاههاوباشگاههایشهرتبریز
 تدارک و اعزام تیم های منتخب کارکنان به مسابقات استانی وکشوری

د) سالنها و اماکن ورزشی:
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مجموعه ژیمنازیوم شامل :سالن چند منظوره ،سالن  4هزار نفری،
سالن تنیس روی میز ،سالن شطرنج ،سالن بدنسازی ،استخر ،سونا و
جکوزی ،دیواره سنگنوردی و سالن دارت
مجموعه استادیوم شامل :زمین چمن ،سالن بدنسازی ،سالن کشتی و
ژیمناستیک ،پیست دو و میدانی و سالن رزمی
اماکن ورزشی روباز و سالن چند منظوره خوابگاه شهدا شامل:
 سالن چند منظوره :ورزشهای رزمی ،بدنسازی ،تنیس روی میز،شطرنج و دارت
 زمینهای ورزشی روباز :پیست دوچرخه سواری ،زمین اسکیت،زمین چمن و دستگاههای بدنسازی پارکی
اماکن ورزشی روباز و سالن چند منظوره خوابگاه ولیعصر شامل:
 سالن چند منظوره :سالن بدنسازی ،سالن تنیس روی میز و شطرنج زمینهای ورزشی روباز :فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و والیبال ساحلی -استخر روباز

معرفی مرکز مشاوره دانشجویی
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مركز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز وابسته به حوزه معاونت
دانشجويي مرتبط با دفتر مركزي مشاوره در وزارتخانه ميباشد؛كلية
خدمات اين مركز كام ً
ال تخصصي و ويژه دانشجویان است.
شروع هر دوره از زندگی انسان به معنای مواجهه با شرایط متفاوت
و انتظارات جدید ،همراه با احساس نیاز به شناخت واقعی و کسب
مهارتهای سازگاری با آن می باشد با این وصف هر فرد با ورود به
دوراندانشجوییبامجموعهایازپیچیدگیهایتحصیلی،ارتباطیو
اجتماعی مواجه میشود که مقابله کار آمد با آن مستلزم رفع تنش و
نگرانی های موجود و کسب اعتماد به نفس است .بدین منظور دانشجو
نیاز به تصحیح باورها ،انتظارات و شیوه های مقابله و ارتباطات
اجتماعی خود در فضای امن و صمیمی دارد  .بدین منظور مرکز
مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز از سال 1375با هدف ارائه خدمات
پیشگیرانه ،درمانی و ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان تاسیس شده و
از آن زمان تاکنون به تدریج با تجهیز امکانات و تکمیل کادر پاره وقت
روندی رو به رشد و توسعه را طی کرده است .

اهداف مرکز :

 ارتقاء سالمت روانی دانشجویان کمک درکاهش مشکالت ناشی از دوری از خانواده و سازگاری 17آشنایی با معاونت دانشجویی دانشگاه تبریز

بهتر با محیط جدید برای دانشجویان جدیدالورود
 کمک به تصمیم گیری در زمینههای تحصیلی و ازدواج پیشگیری از بروز مشکالت رایج از طریق برگزاری کارگاههایآموزشی و سخنرانی ها و جلسات پرسش و پاسخ
 مداخله در بحران ،در موارد لزوم مثل اقدام به خودکشی روانشناسانو مددکاران این مرکز کمکها و خدمات الزم را ارائه مینمایند.
 مداخالت درمانی و روان درمانی طوالنی مدت در مواردی که نیازبه درمان اختالالت روانی مزمن مثل افسردگی ،اضطراب ،و وسواس
وجود دارد.
 درمان دارویی و روانپزشکی در موارد الزم.و در صورت ضرورت بازديد از منازل و کمک به رفع نيازهای اوليه
از اهم وظايف اين واحد است.
شعب مشاوره در دانشکده ها و خوابگاهها:مرکز مشاوره اقدام به
ارائه خدمات مشاوره ای در دانشکدهها و خوابگاههای دانشجويی
مینمايد .دانشجويانيکه نمیتوانند به مرکز مشاوره مراجعه کنند
میتواننداز خدمات مشاورينی که در دانشکده ها و خوابگاهها حضور
دارند،استفادهنمايند
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آشنایی با قسمتهای مختلف و خدمات مرکز :

بخش پذیرش و بایگانی  :این بخش تنظیم وقت مشاوره ،تشکیل
پرونده را بر عهده دارد .

بخشدرمان:

وظيفه اين واحد کمک به تسهیل رشدفردی ،حل مشکالت و درمان
اختالالت و بيماريهای روانی است؛که شامل مشاوره تحصيلی،
مشاوره ازدواج،مشاوره خانواده،مشاوره شغلی ،مشاوره بحران،
مشاوره گروهی ،مشاوره مذهبی و سایر موارد می باشد
واحدروانسنجی:اينواحدباانجامتستهایمختلفهوش،استعداد،
رغبت وشخصيت به تشخيص و درمان کمک مینمايد.
واحدمددکاری:پیگیری مسائل و مشکالت مراجعین در زمينه امور
مرتبطباخانواده،خوابگاهها،امورتحصيلی،شغلی
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آشنایی مختصر با شورای انضباطی دانشجویان
ضمن تبریک سال جدید تحصیلی به کلیه دانشجویان عزیز و آرزوی
توفیق روزافزون و کسب رتبه های پرافتخار علمی برای ایران عزیز،
مختصری از قوانین انضباطی جهت آشنایی با حقوق و تکالیف
دانشجویان ارائه می گردد.
ضرورت وجودی  :دانشگاه به عنوان یک جامعه که پذیرای جمعیتی
از دانشجویان ،کارکنان و اساتید ما شناخته شده و اغلب خانواده ها نیز
در این جامعه دارای عضو هستند .این جامعه مثل هر جامعه دیگری
متأثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشکیل دهنده است .در
دانشگاه روابط متقابل دانشجویان ،کارکنان و اساتید می تواند در
پارهای از اوقات سبب مخاطراتی برای هر یک از طرفین رابطه شده و
یا در مواقعی هزینه هایی برای دانشگاه ایجاد نماید که این هم نیازمند
مرجعی برای داوری می باشد .با توجه به مصحلت های کالن آموزش
عالی  ،ورود پلیس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراین مرجع
داوری در
 -1بمنظور احقاق حقوق دانشجویان و رعایت مصالح دانشگاه بنابر
مصوبهشورایعالیانقالبفرهنگیدرسال،1374شورایانضباطی
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است که در دانشگاهها تشکیل و به تخلفات دانشجویی رسیدگی می
نماید .مشابه این نهاد در مورد کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
نیز وجود دارد.
 -2رسالت شورای انضباطی :دوره دانشجوئی عبور از دوره نوجوانی
به جوانی است و زمان آموختن و تجربه اندوزی جهت ورود به عرصه
های جدی زندگی است لذا تشکیل شورای انضباطی احترام گذاشتن
به دانشجو و ایجاد جایگاه ویژه رسیدگی به تخلفات دانشجویی می
باشدتاتبعاتسنگینقضاییبردوشدانشجویانسنگینینکندبااین
اوصاف شوراهای انضباطی با حداکثر انعطاف و ظرافت با تخلفات
دانشجویان برخورد می نمایند و فرصت جبران برای دانشجویان
لحاظ می شود ،لذا صدور آراء تعلیقی اخذ تعهد مکتوب و تذکرهای
انضباطی فرصتی است برای جبران گذشته و در صورت عدم تکرار
خطا و براساس مصلحت و تشخیص اعضای شورای انضباطی
دانشگاه امکان حذف برخی از سوابق انضباطی پس از پایان دانش
آموختگی مطابق آئین نامه میسر خواهد بود.
 -3صالحیت شورا :براساس ماده  4شیوه نامه اجرایی آئین نامه
انضباطی ،شورای انضباطی صالح به رسیدگی به کلیه گزارش های
رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا
حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه بوده و در صورت احراز وقوع
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تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر می نماید.

بنابراین چنانچه:

 .تخلفی در زمان دانشجویی صورت گیرد.
 داخل دانشگاه -خارج دانشگاه

 .به هر نحوی به شورای انضباطی اطالع داده شود.

 گزارش حقوقی شکایت شاکی خصوصی .از طرف دانشجوئی ظلمی در حق دانشجوی دیگری صورت گیرد.

 .از طرف محاکم قضایی دانشجو محکوم شود .در این
صورت شورای انضباطی صالح به رسیدگی می باشد.
 -4شوراهای رسیدگی کننده انضباطی:
 شورای بدوی انضباطی در دانشگاه شورای تجدیدنظر انضباطی در دانشگاه شورای مرکزی انضباطی در سازمان امور دانشجویان (وزارتعلوم ،تحقیقات و فناوری)
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 -5نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی:
 وصول گزارش یا شکایت از اشخاص حقیقی یا حقوقی تکمیل تحقیقات از منبع گزارش یا شکایت و سایر مراجع مرتبط احضار دانشجو در وقت مقرر با اخطاریه مکتوب (حداکثر 2مرتبه) در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فایل آموزشی حضور در دبیرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهی ومکتوب
 طرح موضوع در شورای بدوی انضباطی صدور حکم بدوی (در صورت محکومیت) ابالغ حکم بدوی (فرصت  10روزه اعتراض به حکم بدوی بهصورتمکتوب)
طرحدرخواستتجدیدنظردانشجودرشورایتجدیدنظرانضباطی -صدور حکم قطعی و اجرای حکم

 -6مصادیق تخلفات:
الف) تخلفات عمومی:

در ماده 3شیوه نامه اجرائی مصادیقی از جرائم عمومی همچون تهدید
و توهین و ضرب و جرح و جمل و  ...ذکر گردیده است  .به عنوان
مثال چنانچه دانشجوئی به یکی از دانشجویان دیگر یا اساتید خود
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توهین نماید پس از طی مراحل رسیدگی شورای انضباطی می تواند
دانشجو را براساس نوع و کیفیت تخلف از تذکر کتبی بدون درج در
پرونده تا بند  12تنبیهات (منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال)
محکومنماید.

ب) تخلفات آموزشی اداری:

از مصادیق تصریح شده در شیوه نامه اجرایی تقلب در امتحان یا
تکالیف مربوطه می باشد  .دانشجویان باید توجه داشته باشند همراه
داشتن اطالعات  ،تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد
تقلب محسوب شده و می تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته
باشد از درج نمره  0/25در ریزنمرات که به هیچ وجه قابل حذف از
کارنامهنمیباشد.
از مصادیق دیگر فرستادن یا شرکت کردن به جای دیگری در جلسه
امتحان است که تنبیهات شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین در زمینه مسائل اداری نیز دانشجویان موظفند کلیه قوانین و
مقررات دانشگاه و خوابگاه را در طول زمان تحصیل مراعات نمایند
از جمله ورود و خروج به دانشگاه که می بایست با همراه داشتن
کارت دانشجویی صورت پذیرد شرکت در نشست ها و تجمع های
دانشجویی فاقد مجوز که مصداق اخالل در نظم عمومی دانشگاه است
و دانشجویان شرکت کننده به عنوان مختلف شناخته شده و به شورای
انضباطی معرفی خواهند شد .دانشجویان درخصوص مجوزدار بودن
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یا نبودن تجمع ها می توانند از اداره انتظامات دانشگاه و یا معاونت
فرهنگیدانشگاهسوالنمایند.

ج) تخلفات اخالقی:

رعایت شئونات دانشجویی و دانشگاه از انتظارات به حق عناصر
تشکیل دهنده دانشگاه نسبت به همدیگر می باشد.
 از بارزترین مصادیق تخلفات اخالقی ،استعمال دخانیات استاستفاده از مواد دخانی در دانشگاه و اماکن مرتبط ممنوع می باشد.
 برخورد شورای انضباطی با استفاده کنندگان از مواد مخدر ومشروبات الکلی و ابزارآالت قمار بسیار سنگین و غیرقابل برگشت
خواهد بود.
 سرآغاز مصرف این گونه مواد کشیدن سیگار است پس هر کسپیشنهاد استعمال سیگار به شما می دهد به یقین دوست شما نیست و
چه بسا شما را در مسیری قرار دهد که بر آینده تحصیلی و شغلی شما
اثرات جبران ناپذیری را تحمیل نماید .لذا با کمی هوشیاری قطع ًا در
دوستی با او تجدیدنظر خواهید کرد.
 از دیگر مسائل اخالقی رعایت ضوابط و قوانین پوششی دانشگاهاست بر دانشجویان پسر و دختر الزم است براساس قوانین پوششی
دانشگاه رفتار نمایند .شورای عالی انقالب فرهنگی در مصوبه جلسه
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 566خود مصادیق مجاز و غیرمجاز پوشش محیط های آموزشی
دانشگاه (کالس ،سفرهای مطالعاتی ،اردو ،سلف ،داخل سرویسها و )...
را کام ً
ال تعریف نموده است.
بنابراینانتظارمیرودتمامدانشجویاناهتمامجدیبهرعایتمقررات
داشته و در ایجاد نظم و انضباط محیط دانشگاه پیش قدم باشند.
همچنیندانشجویانعزیزمیبایستشئوناتاسالمیودانشجوییرا در رفتار با همکالسی خود مراعات نمایند و پایبند به مسائل شرعی
و قانونی باشند و از حدود متعارف تجاوز ننمایند.

د)تخلفات با مضامین سیاسی:

دانشگاه محل رشد علمی و اخالقی و سیاسی است و بروز عقاید تا
زمانی که خدشه ای به نظم عمومی وارد نکند و یا تعرضی به مسائل
دینی و فرهنگی نداشته باشد محترم بوده و هیچ فردی حق تقتیش
عقاید را ندارد انتظار است که دانشجویان که نخبگان کشور به حساب
می آیند براساس مقررات جاری دانشگاه به فعالیتهای اگاهانه سیاسی
پرداخته و هرگونه سیاست بازی که هزینه هایی را برای دانشجو و
دانشگاه و نظام ایجاد می نماید پرهیز کنند.
از مصادیق بارز تخلفات سیاسی ایجاد بی نظمی در محیط دانشگاه
می باشد که با صالحدید شورا می تواند به اخراج از دانشگاه بیانجامد
پس مراقب باشیم شور و نشاط جوانی و احساسات پاک مان را در
جهت منافع دیگران قرار ندهیم.
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 -7تنبیهات انضباطی:

 چنانچه دانشجوئی یکی از بندهای موصوف که مختصری از آن بهعنوان آشنایی توضیح داده شد انجام دهد شورای انضباطی دانشگاه در
صورت احراز می تواند از موارد زیر برای تنبیه استفاده نماید:
 .1احضار و اخطار شفاهی و کتبی
 .2تذکر کتبی با و بدون درج در پرونده دانشجو
 .3توضیح کتبی و درج در پرونده دانشجو
 .4دادن نمره  0/25در درس یا امتحان مربوط به تقلب
 .5محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها از
قبیل وام ،خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل
 .6دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد
ضرر و زیان شده باشد
 .7منع موقت از تحصیل به مدت یک تا چهار نیمسال تحصیلی با
احتساب سنوات یا بدون احتساب سنوات
 .8تغییر محل تحصیل و یا تبدیل دوره تحصیلی
 .9اخراج از دانشگاه
توفیق و سربلندی شما آرزوی قبلی ماست
معاون دانشجویی دانشگاه تبریز
کمیته استقبال معاونت
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