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 مقدمه

عدم رعایت قوانین و مقررات چه ناشی از عمل مغایر با قوانین باشد و چه به دلیل ترک فعل و یا به عبارتی کوتاهی 

تخلف بر مبنای قوانین و مقررات شکل گیرد، متخلف مستوجب  کهدرصورتیباشد،  در انجام یک تکلیف قانونی

و تکالیف و الزامات اداری و  و غیردولتی های دولتیها و دستگاهنهادمقررات اداری در . شودمیمجازات شناخته 

ارتکاب به عملی خاص ، اعم از هاآنمجموعه ضوابطی هستند که عدم رعایت و صنفی  های غیردولتیدر نهادانضباطی 

رز ط را حسب مورد هاآنو یا قصور در تکالیف، از مصادیق تخلفات است. تنبیهات این تخلفات و نحوه برخورد با 

 ند. کدر داخل موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری تعیین می آکادمیکالعمل رسیدگی به شکایات امور 

 ماده اول. مبنا 

 وزارت تحصیلات عالی تنظیم گردیده است.  آکادمیکی طرز العمل رسیدگی به شکایات امور این طرز العمل بر مبنا

 ماده دوم. تعاریف

الف. موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری شخصیت حقوقی است که بر اساس جواز رسمی از اداره آیسا و 

 اد گردیده است. وزارت تحصیلات عالی در چارچوب قوانین و مقررات تحصیلات عالی ایج

حضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که بر مبنای مقرره  صورتبه: هر فردی است که در این موسسه ب. دانشجو

 . شودمیآموزش دوره لیسانس به آن >محصل یا دانشجو< اطلاق 

صراف یا اخراج خاتمه اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا ان نامثبت بازمان: زمان تحصیلج. 

 .  شودمییافته تلقی 

گردد که از طریق پروسه رقابت آزاد و بعد از اخذ امتحان و ارائه موفقانه سمینار از سوی : به فردی اطلاق مید. استاد

 باشد.  شدهانتخابهیئت ژوری 

 اهداف رسیدگی به شکایاتماده سوم. 

ر کمیته نظم و دسپلین است که ب وسیلهبهص عملکرد افراد و قضاوت در خصو بررسیاز رسیدگی به شکایات  هدف

 دهد:که اهداف فرعی را موارد زیر تشکیل می نمایدمیمبنای این طرز العمل و سایر قوانین نافذه عمل 

 اصلاح و تربیت مجدد فرد خاطی؛ (1)

 برگشت فضای اعتمادی و اعاده حیثیت شخص متضرر؛ (2)

 آسیب؛ واردکنندهو  پذیرآسیبراد برقراری ارتباط مناسب و منطقی میان اف (3)

 انواع تخلفماده چهارم. 

ه و منجر ب شدهانجامتخلف عبارت از ارتکاب هر نوع اعمال و رفتار نادرست بوده که توسط استاد، کارمند و دانشجو 

 گردد: کلی شامل موارد زیر می صورتبهگردد که اداری می انضباطعدم رعایت نظم و 
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 ؛آکادمیکعلمی و شئون  اعمال و رفتار خلاف (1)

 ؛نقض قوانین و مقررات مربوط (2)

 .بدون دلیل هاآنیا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی  رجوعاربابایجاد نارضایتی در  (3)

 .ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت (4)

 .اخاذی (5)

 .اختلاس (6)

 .ت نسبت به اشخاصدر اجرای قوانین و مقررا آکادمیکاداری و  تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر (7)

 .ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری (8)

 .تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز (9)

 . موسسه، ایراد خسارات به اموال دانشگاهتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه  (11)

 .افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (11)

 .و اداری آکادمیکهای بالاتر در حدود وظایف سرپیچی از اجرای دستورهای مقام (12)

 .در انجام وظایف محول شده انگاریسهلیا  کاریکم (13)

 .رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر انگاریسهل (14)

 .ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری (15)

 خواریرشوها اخذ هرگونه مالی که در عرف ی شدهتعییندر قـوانین و مقررات  ازآنچهگرفتن وجوهی غیر  (16)

 .شودمیتلقی 

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق  (17)

 .دارند آن رادریافت 

 .تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری (18)

 .مواد مخدر خریدوفروشاختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و  (19)

 .اعتیاد به مواد مخدر استعمال یا (21)

 .دانشگاههر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال  (21)

 .دانشگاهجعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا  (22)

 .هاآنامتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض  هایبرگهدست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و  (23)

 .ه یا امتیاز، برخلاف ضوابطدادن نمر (24)

 .متناوب یا متوالی صورتبهغیبت غیرموجه  (25)
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 .سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری (26)

و استراق سمع بدون  هاآنها و محمولات پستی یا معدوم کردن پاکت باز کردنتوقیف، اختفاء، بازرسی یا  (27)

 .مجوز قانونی

وال و ایراد خسارت به ام کاریکمان به کارشکنی یا ، وادار ساختن یا تحریک دیگرپراکنیشایعهکارشکنی و  (28)

 .و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی دانشگاه

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات  (29)

 .و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی غیرقانونی

 .هاآنمحارب یا طرفداری و فعالیت به نفع  هایگروهعضویت در  (31)

 تقلب در امتحان؛ (31)

 خود در امتحان یا شرکت بجای دیگری در امتحان. جایبهفرستادن شخص دیگری  (32)

 ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه. (33)

 تخلفات تحقیقاتی. (34)

زیع ، تكثیر، توخریدوفروشیا مداخله در  ای مستهجنهای رایانهاستفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه (35)

 .وسایل گونهاین

 .مستهجن و یا آلات لهو و لعب هایعکساستفاده یا توزیع یا تكثیر كتب، مجلات،  (36)

 

 به شکایت کنندهرسیدگیماده پنجم. مرجع 

 باشد. یم به شکایت کمیته نظم و دسپلین دانشکده و کمیته مرکزی نظم و دسپلین دانشگاه کنندهرسیدگیمرجع 

 به آن و طی مراحل رسیدگیماده ششم. دریافت شکایات 

 رد.گیهای زیر دریافت گردیده و به آن رسیدگی صورت میکتبی بوده که به شیوه صورتبهدریافت شکایات 

 الف. دریافت شکایات

 شکایت مباشر استاد، کارمند و دانشجو به ریاست دانشکده؛ .1

 ت کمیته نظم و دسپلین و یا ارائه آن به آمر کمیته نظم و دسپلین؛شکایا ثبتشکایت کتبی در کتاب  .2

 . اندقرارگرفتهانداختن ورق شکایت در صندوق شکایات عمومی که در معرض دید همگان  .3

 و اینترنتی؛ جمعیارتباطشکایت از طریق تلفن، ایمیل و یا سایر وسایل  .4

 جاع آن به آمر کمیته نظم و دسپلین؛شکایت رسمی به یکی از اعضای کمیته نظم و دسپلین و ار .5

 ب. طی مراحل رسیدگی

 گردد:شکایات افراد متضرر به شکل زیر طی مراحل می
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 ؛کندکتبی به ریاست دانشکده تقدیم می صورتبهابتدا شخص متضرر یا شاکی شکایت خویش را  (1)

 . نمایدمیجاع رئیس دانشکده شکایت مزبور را احکام داده و به کمیته نظم و دسپلین دانشکده ار (2)

 کند؛کرده و غرض رسیدگی به آن اقدام می کمیته نظم و دسپلین شکایت متضرر را دریافت (3)

دخل و شهود طی استعلام رسمی جهت رسیدگی شکایت دریافت گردید از طرفین دعوا، افراد ذی بعدازاینکه (4)

 گردد؛به قضیه خواهان معلومات می

علیه و دریافت گردید، جلسه رسیدگی در حضور مدعی و مدعی کامل صورتبهها استعلام بعدازاینکه (5)

 گردد؛اعضای کمیته نظم و دسپلین دانشکده دائر می

 ؛نمایدمیخویش را به طرفین ابلاغ  یفیصلهی خویش را برگزار و کمیته نظم و دسپلین جلسه (6)

ورت ته باشد، در آن صیکی از طرفین به فیصله کمیته نظم و دسپلین دانشکده قناعت نداش کهدرصورتی (7)

 تواند استیناف طلب شده و از کمیته نظم و دسپلین مرکزی خواهان رسیدگی گردد؛می

تواند مجددًا از طریق استعلام خواهان کسب معلومات کمیته نظم و دسپلین مرکزی در صورت لزوم می (8)

 . نمایدمیگردد و سپس به قضیه مربوطه رسیدگی 

کمیته نظم و دسپلین مرکزی هم خارج باشد، در آن صورت کمیته مرکزی موضوع از صلاحیت  کهدرصورتی (9)

 دهد. نظم و دسپلین به شورای علمی دانشگاه جهت رسیدگی ارجاع می

 دارد. خویش را برای طرفین اعلام می یفیصلهشورای علمی دانشگاه به موضوع رسیدگی نموده و  (11)

 ماده هفتم. ثبت شکایات

ه و کمیته نظم و دسپلین مرکزی موسسه بعد از دریافت هر شکایت باید آن را کمیته نظم و دسپلین دانشکد (1)

 ثبت و فیصله مربوط را به کتاب ثبت جلسات خویش درج و امضای اعضای کمیته را بگیرد.

وع ، موضکنندهشکایتهر کمیته دارای کتابی است بنام کتاب ثبت شکایات که در آن مشخصات شاکی و  (2)

 گردد. ت، شهرت شاهدان شکایت ثبت میشکایت، محل حادثه شکای

 همهنآفورمی بنام فورم ثبت شکایات که از طرف کمیته ترتیب یافته توسط شاکی خانه پری شده و در  (3)

و فورم خانه پری شده در دوسیه مخصوص بنام دوسیه شکایات وارده حفظ  یابدمیمعلومات لازم تذکر 

 گردد. می

 شاکی از باشد نترنتییا وسایل یا و سایتبو یا نفتل توسط یا دور راه از شکایات هرگاه (4)

 د. بگذار کمیته در اختیاریج )پیام( مس یذریعه جانبههمه معلومات که شودمی مطالبه
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 ماده هشتم. ارزیابی و بازنگری شواهد

 و حقایق روی بتواند تا پردازدمی اسناد و شواهد ارزیابی به کمیته یابی،حقیقت و بررسی بعد از

 : شودمی گرفته در نظر ارزیابی در ذیل نقاط و نماید فیصله شکایت مورد در هایتواقع

 باشند.  نبوده شاکی نزدیک خویشاوندان و نزدیکان از گواهان  (1)

 باشد نگرفته صورت گواهان منافع تحقق به خاطر یا تعصبات از نوع روی اهیگو (2)

 باشد.  نبوده ساختگی و جعلی شدهارائه اسناد  (3)

 نتواند.  کرده ارائه کنندهیتشکا اسناد رد برای دسن شده کایتش (4)

 باشد.  نبوده شکایات به رسیدگی معیارهای از خارج کایتش (5)

 به قضیه صورت،  این در که باشد نبوده کمیته این کاری صلاحیت از بالاتر شکایت حجم (6)

 . شودمی سپرده آکادمیک امور ارزیابی هایکمیسیون

 . قضاوت و فیصلهنهمماده 

 شکایت مورد در شواهد و دلایل روی کمیته شکایت، مثبت مدارک و شواهد و ارزیابی بعد از

 :یابدمی بنا ذیل اصول روی کمیته یفیصله که نمایدمی فیصله قضاوت

 . شودمی گرفته حاضر اعضای آرا نسبی اکثریت به کمیته هایفیصله و تصاویب  (1)

 و لوایح تقنینی اسناد مطابق دارصلاحیت مرجع به بوده پیشنهادی صورتبه تصاویب از برخی  (2)

 . شودمی پیشنهادـ  دسپلینی مجازات

 . شودمی گرفته نظر در اصلاحی جنبه بیشتر کمیته این هایفیصله در  (3)

 پیشنهاد به کلًا را موضوع کمیته برسد جنایت و جرم حد به و تربزرگ شکایت هرگاه  (4)

 . سپاردمی داخلی تفتیش ریاست به آکادمیک امور و ارزیابی نظارت ریاست

 

 ها و تنفیذ. ثبت فیصلهدهمماده 

 مراجع به و ثبت نظم و دسپلین دانشکده و دانشگاه کمیته تصاویب کتاب در کمیته هایفیصله (1)

 . شودمی داده خبر ربطذی

 لوایح در آن تفصیل که بوده ربطذی هایآمریت و اداری جهات کار هافیصله تنفیذ و تطبیق  (2)

 ست. ا یافته تذکر مقررات و
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 . انفاذ و اعتباریازدهماده م

ترتیب و تنظیم یافته و بعد از تصویب آن در شورای  و یک فورم ثبت شکایت فقره 81 ،ماده یازدهاین طرز العمل طی 

 باشد. علمی موسسه قابل تعمیل می

ی ( توسط شورای علم3طی پروتکل شماره ) 11/6/1398به تاریخ  آکادمیکرسیدگی به شکایات امور طرز العمل 

 باشد.می اجراقابلو  قرارگرفتهموسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری مورد تصویب 

 

 

 

 فاطمه آزاد احمدی

 رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
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............................................................................................................................................................................. 
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 امضاء شاکی                                             1411ارائه شکایت:      /         /تاریخ 

 یادداشت:

 کمیته نظم و دسپلیننامه نموده و به اند که اسناد و مدارک اثباتیه را ضمیمه این فرم شکایتمحترم مکلف کنندهشکایت .1

 تسلیم نمایند.

که مستند باشد حداقل در مدت کمتر از یک هفته رسیدگی شود  شدهارسالاند که به هر شکایت نظم و دسپلین مکلفکمیته  .2

 گردد.  آکادمیکموضوع درج کتاب ثبت رسیدگی به شکایات امور و به شخص و یا مرجع مربوطه اطمینان دهند و نیز 

تحصیلات عالی وزارت    

صوصیامور محصلان خریاست   

تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری موسسه   

نظم و دسپلینه کمیت  
  


