
 :همذهِ 

تحمیك هشکض تَلیذ ػلن ٍ داًش ٍ یکی اص اسکبى هَثش دس حشکت اًمالة ٍ تٌَیش افکبس هشدم هحسَة هی شًَذ ٍ اّویت ًمش  داًشگبّْب ثِ

 .داًشجَیبى ثِ ػٌَاى ًخجگبى ًسل جَاى دس هشاحل سشذ ٍ تَسؼِ پبیذاس جبهؼِ، پیشٍصی اًمالة، تثجیت ًظبم ٍ دفبع اص آى اًکبس ًبپزیش است

ٍ ( سُ)اص ایي سٍی، هسبئل فشٌّگی داًشگبّْب ٍ صیبًت اص جبیگبُ ٍ هٌضلت سفیغ آًْب ّوَاسُ ثؼٌَاى یکی اص هحَسّبی اصلی دس کالم اهبم 

پبسذاسی اص جبیگبُ سفیغ داًشگبُ ٍ کوک ثِ سبلن ًگِ داشتي . هَسد ػٌبیت خبص ثَدُ است( هذظلِ) سٌّوَدّبی همبم هؼضن سّجشی

   ٍ پژٍّشی ٍ تبهیي حمَق ػوَهی داًشگبّیبى اص طشیك تشغیت داًشجَیبى ثِ حفظ کشاهت داًشجَیی ٍ همبثلِ ثب هحیط ّبی آهَصشی 

ثی ًظوی ، ٌّجبسشکٌی ٍ ًبدیذُ گشفتي حمَق فشدی ٍ اجتوبػی دیگشاى اص اّذاف هْوی هحسَة هی شًَذ کِ کویتِ ّبی اًضجبطی دس 

 .ساستبی کوک ثِ تحمك آى تشکیل هی گشدد

اًضجبطی داًشجَیبى دس هجوَػِ هذیشیت داًشگبُ تٌْب هشجغ داسای صالحیت ثشای سسیذگی ثِ تخلفبت ٍ شکبیبت داًشجَیی است  شَسای

کِ ایي ًْبد حسبس ػالٍُ ثش هسئَلیت خَیش دس سسیذگی ثِ تخطی داًشجَیبى اص هٌش داًشجَیی ٍ اخالق هتؼبلی سؼی داسد اص ّشگًَِ 

 .دی کِ تخلف هحشص گشدیذُ است جلَگیشی ًوبیذثشخَسد تحمیشآهیض حتی دس هَاس

ثب تَجِ ثِ لذاست ػلن ٍ اخالق ٍ هحیطْبی آهَصشی ٍ پژٍّشی دس ششع هجیي ٍ حکَهت اسالهی ٍ ضشٍست دفبع ٍ حشاست اص حمَق 

کبة ّش ػول کِ هحیط اػن اص داًشگبُ ٍ خبسج اص داًشگبُ ، اص استػوَهی داًشجَیبى، داًشجَ هَظف است دس طَل صهبى تحصیل دس ّش 

هحیط ّبی آهَصشی، )ّشگبُ داًشجَیی دس هکبًْبیی ثؼٌَاى داًشجَ فؼبلیت داشتِ ثبشذ. خالف شئَى ٍ حیثیت داًشجَ ثبشذ، خَدداسی کٌذ 

هشتکت ػولی شَد کِ ثش حست لَاًیي ٍ همشسات ...( پژٍّشی، ثْذاشتی دسهبًی، سفشّبی داًشجَیی، هحل ّبی کبسآهَصی ، خَاثگبُ ٍ 

اّی ٍ کشَسی هستَجت کیفش ثبشذ شَسای اًضجبطی هی تَاًذ ضوي سسیذگی ثِ تخلف دس حیطِ آییي ًبهِ اًضجبطی ، هَاسدی سا ثشای داًشگ

 .ثشخَسد دس حیطِ کبسی هشاجغ ریصالحیت ثِ آًْب ًیض اسجبع دّذ

اص ًظش ثشسسی پشًٍذُ ّب ثشخَسد ثب تخلفبت ٍ کویتِ ّبی اًضجبطی اص ًظش اداسی دس حَصُ هؼبًٍت داًشجَیی ٍ فشٌّگی لشاس هی گیشًذ، لیکي 

   .هستمل ػول هی کٌٌذ" صذٍس آساء کبهال

 

 :اّذاف شَسای اًضجبطی داًشجَیبى 

 پبسذاسی اص جبیگبُ سفیغ داًشگبُ -1

 کوک ثِ سبلن ًگِ داشتي هحیط ّبی آهَصشی ، پژٍّشی ٍ تبهیي حمَق داًشگبّیبى -2

 کشاهت داًشجَیی ٍ سػبیت حمَق فشدی ٍ اجتوبػی دیگشاىتشغیت داًشجَیبى ثِ حفظ شأى ٍ  -3

 همبثلِ ثب ثی ًظوی ٍ ٌّجبسشکٌی -4

 ثشخَسد صحیح ٍ ػبلوبًِ ثب تخلفبت داًشجَیی ٍ سػبیت تمَی دس سسیذگی ٍ تصوین گیشی ثِ اهَس آًبى -5

 

 :ٍظبیف شَسای اًضجبطی داًشجَیبى 

 سسیذگی ثِ تخلفبت داًشجَیبى -1

 ٍ هشج ٍ ثی ًظوی دس هحیط داًشجَیی جلَگیشی اص ّشج -2

 پیگیشی شکبیبت داًشجَیبى -3

 پبسخگَیی ثِ استؼالهْبی استخذاهی اداست ٍ سبصهبًْب ٍ استؼالهْبی آصهًَْبی دستیبسی، کبسشٌبسی ٍ کبسشٌبسی اسشذ -4

 اػالم ًظش دس خصَص دسخَاستْبی هیْوبًی، اًتمبلی ٍ جبثجبیی داًشجَیبى -5

 التحصیلی داًشجَیبى داسای پشًٍذُ اًضجبطی اسائِ هجَص فبسؽ -6

 .....پبسخ ثِ استؼالهْبی ٍاحذّبی هختلف داًشگبّی اص جولِ کویتِ ًبظش ثش ًششیبت ، شَسای صٌفی ٍ -7


