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امام علی (ع)

" مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه"
با سالم و عرض خير مقدم حضور دانشجويان ارجمند
تندرستي و امنيت دو شرط مهم و ضروري ارتقاء و پيشرفت هر جامعهاي محسوب ميشوند كه در آموزه هاي ديني نيز بر آن ها
تأكيد شده است دانشگاه نيز از اين امر مستثني نيست ،بلكه به دليل حضور نخبگان جامعه در اين محيط ،و رسالت خطير
جامعه دانشگاهي در توليد علم و پرورش متخصصان و فرهيختگان ،برقراري امنيت و جو سرشار از آرامش و اعتماد در دانشگاه از
اهميت مضاعفي برخوردار است .لذا ضمن تأكيد بر جايگاه رفيع دانشگاه و اهميت حفظ سالمت اين محيط و تأمين حقوق
دانشگاهيان و حفظ كرامت دانشجويان ،انتظار ميرود ضمن آنكه خود با رعايت مقررات و پرهيز از تخلفات در حفظ محيط سالم
دانشگاه كوشش ميكنيم در موارد بروز و مشاهده امور خالف قانون و شئونات دانشجويي ،كار رسيدگي را به مراجع ذيصالح
دانشگاهي بسپاريم .آئين نامه انضباطي دانشجويان به منظور حفظ شأن دانشجويان ،مراجع رسيدگي به جرايم احتمالي را به
شرح زير تعيين كرده است:
 -1شوراي حل اختالف و ارشاد دانشجويي دانشگاه
 -2كميته بدوي انضباطي دانشگاه
 -3كميته تجديد نظر دانشگاه
-4كميته مركزي انضباطي مستقر در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
خوشبختانه دانشجويان دانشگاه صنعتي كرمانشاه همواره در حفظ ميثاق دانشگاهي خود تالش نموده و سعي در ارتقاء جايگاه
علمي و فرهنگي دانشگاه نموده اند و به ندرت نياز به برخوردهاي قانوني در مقابل تخلفات دانشجويي گرديده است .معذالك
جهت اطالع عزيزان جديد الورود دانشگاه و در اجراي شيوه نامه اجرايي آئين نامه كميته انضباطي دانشجويان ،مصوب شوراي
عالي انقالب فرهنگي؛ به اهم موارد اخالقي ،اجتماعي و قانوني كه مراعات آن در دانشگاه ضروري است ،در اين مختصر اشاره
ميشود .الزم به ذكراست كه براي هر يك از تخلفات زير مجازاتهايي از تذكر شفاهي تا اخراج از دانشگاه و معرفي به مراجع
قضايي پيش بيني گرديده است كه انشاء ا ...در بين دانشجويان عزيز اين دانشگاه مصداق نخواهد داشت.
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اينجانب از ضوابط و آئين نامه انضباطي دانشجويان مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي كه الزم االجرا مي
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