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 :مقدمه
 
 
 

 محسـوب  هـا  گـذاري  سـرمایه  سودمندترین نوع جهت آموزش از در ذاريگ سرمایه ؛تحول آموزش است هر آغاز نقطه      

در راسـتاي وظـایف شـغلی اسـت و      و آگاهی شناخت انسانی، نیروي کارآمدي دیگر بیان به یا امور مطلوب شود؛ اجراي می

بـا افـزایش    عرض هم کاربردي و جدید است و هاي گوناگون مهارت ارتقاي دانش و جهت در حصول آگاهی مستلزم آموزش

 مانجـا  براي را شود؛ آموزش همان چیزي است که کارکنان سازمان می فعالیت، منجر به رشد و میزان کاري کیفیت تجارب،

هـا و   جدیـد و متناسـب بـا تکنولـوژي     هـاي  روش کـاربري  در هـا  مهـارت  شـغلی، افـزایش   هـاي  و مسولیت وظایف ي بهینه

 بـا  سـازمان  یـک  اعضاي هم سازد؛ هرچقدر می مادهآ جدید هاي پست تصديفناوري و حتی  تغییرات و علمی هاي پیشرفت

ها نیـز جهـت بقـا،     که سازمان ضمن این ش و مستمر هستندشوند نیازمند یادگیري اثربخ سازمان وارد پیشین شغلی تربیت

 .ظرات و خالقیت کارکنان نیازمندندموفقیت و پیشرفت به ن

 

هـاي انضـباطی بـا     بر این اساس به منظور بسط و توسعه آموزش دانشگاهیان خصوصا دبیران، کارشناسان و شـاغلین حـوزه  

هـاي   کسب دانش و مهارت در مجموعه شوراهاي انضباطی در دانشگاهها و حمایت از استمرار در  مالحظه استفاده از ظرفیت

  .شود نامه حاضر تدوین و به اجرا گذاشته می علوم پزشکی سراسر کشور ، نظام
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 :تعاریف و اهداف: فصل اول

 

 تعاریف: 1ماده

را مشـخص و تشـریح   طی دانشـجویان  در حـوزه انضـبا  سندي است درون سازمانی که الزامات نظـام آموزشـی    :آموزشی  نامه نظام

 .کند می

 .شود می اطالق انضباطی دانشجویان شورايلین دبیرخانه شاغبه جامعه دانشگاهی و : جامعه هدف

و در یـک مـدت زمـان    هماهنـگ  است که در چهارچوب نظـام   هاي آموزشی سرفصل  مجموعه:  انضباطی تخصصی آموزشدوره 

 .شود اده میآموزش د حوزه انضباطی به شاغلین معین

و کـاربردي   اي هحرفـ  هـاي  مهـارت  تقویـت  بـراي  که تاس آموزشی هاي ارائه سرفصلنوعی از : انضباطی تخصصی آموزشکارگاه 

 .شود برگزار می هاي گروهی و مشارکت جمعی با تمرین کوچک هاي گروه در شاغلین حوزه انضباطی

هـاي   یکـی از دانشـگاه  شوراي بدوي انضـباطی دانشـجویان   ، دبیرلشوراي مرکزي انضباطی دانشجویان در هر سادبیر  :دبیرمنطقه

 .  نماید به مدت یکسال انتخاب و منصوب میمنتخب و ارزیاب منطقه منطقه را به عنوان دبیر 

و به طور مسـتمر   ثبت شمشادسامانه در » شناسنامه آموزشی«قالب شی هر یک از کارکنان در اطالعات آموز :شناسنامه آموزشی

 .هاي ارزیابی شوراي انضباطی دانشگاه محسوب خواهد شد ترین شاخص شود؛ شناسنامه آموزشی، یکی از اصلی سانی میبه روزر

 
 اهداف -2ماده
 

  ضباطیهاي ان حوزهشاغلین توانمندسازي و ارتقاي علمی و مهارتی  -1
 هاي آموزشی و ارتقاي برنامه کارآموزانهاي آموزشی حسب نیاز  طراحی دوره -2

 هاي آموزشی سازي فرآیند رویه و یکسان هاي آموزشی با ایجاد وحدت خشی و کارایی برنامهافزایش اثرب -3

 هاي کاربردي هاي انضباطی به مجموعه آموزش فرآهم سازي زمینه دسترسی شاغلین حوزه  -4

 هاي ثبت شده در شناسنامه آموزشی ارزشیابی سالیانه شوراهاي انضباطی بر اساس آموزش -5
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 انضباطی تخصصی ره یا کارگاه آموزشانواع دو: فصل دوم

 :انواع دوره یا کارگاه آموزش تخصصی انضباطی به تفکیک جامعه هدف، مباحث و مراجع ارائه کننده  -3ماده
 

 عمـوم  به منظور افزایش آگـاهی ها  انشگاهدر سطح د صرفاعناوین آموزشی هستند که : انضباطی توجیهی تخصصیآموزش  -1

 ارائـه  فراد وابسته اعم از اعضاي هیات علمی، کارکنان و دانشجویان، نسـبت بـه مقـررات انضـباطی    دانشگاهیان سراسر کشور و ا
  .شود می

 

تواتمنـدي   ارتقاءبه منظور صرفا توسط شوراي مرکزي هستند که عناوین و الزامات آموزشی :انضباطی پایه تخصصیآموزش  -2

 .شود می ارائهها و امور انضباطی دانشجویان  مند به پرونده و قاعدهرسیدگی عادالنه، عالمانه، قانونی  در شاغلین حوزه انضباطی
 

بـه منظـور   شاغلین حوزه انضباطی سراسرکشور  صرفا برايد که عناوین آموزشی هستن :انضباطی اي حرفه تخصصیآموزش  -3

 .شود می ارائه شغلی و ارتقاء مهارتانجام بهینه وظایف 

 

 :آموزش تخصصی انضباطی  یا کارگاه  برگزاري دوره حوسط -4ماده 

 .شود برگزار می  که در سطح دانشگاه هستند آموزشیهاي  ها یا کارگاه دوره :دانشگاهی -1

در هاي علوم پزشـکی   با نظارت دبیر منطقه و به میزبانی یکی از دانشگاه که هستند آموزشیهاي  ها یا کارگاه دوره: اي منطقه  -2

 .منطقه امکان شرکت خواهند داشتشاغلین حوزه انضباطی ا همه ه گونه آموزش در اینود؛ ش منطقه برگزار می

 هـاي علـوم پزشـکی بـراي     به میزبانی شوراي مرکزي یـا یکـی از دانشـگاه    هستند که آموزشیهاي  ها یا کارگاه دوره :کشوري -3

 .شود سراسر کشور برگزار میدر  شاغلین حوزه انضباطی

 

 :تخصصی انضباطی موزشآ  یا کارگاه  هاي برگزاري دوره شیوه - 5ماده 
 

هـا در سـطوح    ؛ هر یـک از آمـوزش  حضور هر یک از متقاضیان شرکت کننده در آموزش الزامی استدر این روش : حضوري   -1

 . توانند به صورت حضوري برگزار شوند اي یا کشوري می دانشگاهی، منطقه
 

افزاري بـه صـورت مجـازي و از طریـق ویـدئو      و سخت  با استفاده از تجهیزات نرم افزاري در این روش، آموزش :غیرحضوري -2

صورت آنالیـن در برنامـه آموزشـی     بندي شده با برقراري ارتباط و به مطابق برنامه زمان جامعه هدف ؛شود برگزار می کنفرانس

 »مجـازي غیرحضوري یا « توانند حسب مورد به صورت می انضباطی هاي تخصصی تمامی عناوین آموزش ؛دننمای شرکت می

 .دنشو ارائه 
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 انضباطی عناوین آموزش تخصصی-فصل سوم

 : انضباطی توجیهی تخصصی آموزشعناوین  – 6ماده 

 

مقررات انضـباطی دانشـجویان برمبنـاي مفـاد آیـین نامـه انضـباطی        : نامه اجرایی و شیوه انضباطی دانشجویان نامه آیین -1

هاي ابالغـی شـوراي مرکـزي،     مربوطه و دستورالعمل ه اجرایینام شوراي عالی انقالب فرهنگی، شیوه 1374دانشجویان مصوب 
 .شود براي جامعه هدف تبیین می

 

 : ها سرفصل

 آشنایی با تخلفات انضباطی -1

 آشنایی با تنبیهات انضباطی  -2

 آشنایی با مراجع ذیصالح در رسیدگی به تخلفات دانشجویی -3

 آشنایی با حقوق و وظایف دانشجویان و دانشگاهیان -4

 

  نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل هاي ابالغی شوراي مرکزي ، شیوهنامه انضباطی دانشجویان آیین: شیمنابع و محتواي آموز

 
 

دانشجویی و آموزشی  ،معاونت فرهنگی 1392اي مصوب  آیین نامه پوشش و رفتار حرفه: اي  حرفهنامه پوشش و رفتار  آیین -2

 .فی در فضاي دانشگاهی استوزارت متبوع جهت برقراري و ارتقاء هنجارهاي فرهنگی و صن

 

 : ها سرفصل

 آشنایی با ضوابط پوشش پسران در دانشگاه -1

 آشنایی با ضوابط پوشش دختران در دانشگاه -2

 اي دانشجویان آیین رسیدگی به تخلفات پوشش و رفتار حرفه -3

 اي رسیدگی به تخلفات پوشش و رفتار حرفه و فرآیندصالح  آشنایی با مراجع ذي -4

 
 معاونت فرهنگی، دانشجویی و آموزشی وزارت متبوع 1392آیین نامه پوشش و رفتار حرفه اي مصوب : وزشیمنابع و محتواي آم
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ایی آشـن  :ورزشـی  هـاي فرهنگـی و   رفـاهی و فعالیـت   آموزشی، در استفاده از تسهیالت دانشجویان مقررات انضباطی -3

هـاي اسـکان، شـوراهاي     نامه فرهنگی، دانشجویی از جمله آیین هاي داخلی حوزه ها، بخشنامه دستورالعملها،  نامه آییندانشجویان با 
بـر مبنـاي برقـراري نظـام     کـه   معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت متبوعهاي دانشجویی مصوب  ها، نشریات و تشکل کانون صنفی،

و صـنفی   ، ورزشـی گـی فرهنهـاي   و شـرکت در فعالیـت   قانونمند و عادالنه در جهت استفاده از تسهیالت رفاهی دانشجوییصحیح، 
 .استتدوین شده از مباحث مهم آموزشی و مورد تاکید 

  
 : ها سرفصل

 تسهیالت خوابگاهیاستفاده از  آشنایی با ضوابط انضباطی در -1

 تسهیالت رفاهیاستفاده از  آشنایی با ضوابط انضباطی در -2

 تربیت بدنی حوزه آشنایی با ضوابط انضباطی در  -3

 و شوراهاي صنفینشریات اعم از کانون، تشکل، انجمن،  هاي فرهنگی فعالیتآشنایی با ضوابط انضباطی در  -4

 مشاوره دانشجویی مندي از خدمات دفاتر آشنایی با ضوابط انضباطی در بهره -5

 آموزشی تسهیالتاستفاده از  آشنایی با ضوابط انضباطی در -6

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -7

 

 :منابع و محتواي آموزشی
 

 معاونت فرهنگی، دانشجویی وزارت متبوع 1392مصوب هاي دانشجویی  انضباطی خوابگاه -ي اداره و مقررات عمومی ، نحوهنامه اسکان آیین -1 

 معاونت فرهنگی، دانشجویی وزارت متبوع 1397نامه شوراهاي صنفی دانشجویان مصوب  آیین -2 

 علوموزارتین بهداشت و  1388مصوب  اندانشجویفرهنگی هاي  نامه کانون آیین -3

 شوراي عالی انقالب فرهنگی 1378مصوب  گاهیاندانشاسالمی هاي  نامه تشکل آیین  -4

 شوراي عالی انقالب فرهنگی 1383ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب   -5
رت وزانامه قوانین و مقررات انضباطی مسابقات و المپیادهاي ورزشی دانشجویان؛ مصـوب معاونـت فرهنگـی، دانشـجویی      آیین  -6

 متبوع

 نامه دانشجویان نمونه؛ مصوب معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت متبوع آیین -7

 منابع پیشنهادي مدرس و سایر منابع مرتبط -8
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 :انضباطی پایهتخصصی آموزش عناوین  -7ماده 

و قـانون مـادر   ی، شوراي عـالی انقـالب فرهنگـ    1374 آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب :نامه انضباطی دانشجویان آیین -1

 .آید هاي عناوین آموزشی به شمار می از اولویت ترین مبانی آموزشی در حوزه انضباطی است و ترین و اصلی کلیدي

 

 : ها سرفصل

 تعاریف وکلیات  -1

 آشنایی با تخلفات انضباطی -2      

 آشنایی با تنبیهات انضباطی -3      

 یآشنایی با شوراي عالی انقالب فرهنگ -4      

 آشنایی با مراجع ذیصالح در رسیدگی به تخلفات دانشجویی -5      

 آشنایی با حیطه مسئولیت و صالحیت شوراهاي انضباطی  -3

 
 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی 1374 مصوب نامه انضباطی دانشجویان آیین: منابع و محتواي آموزشی

 
 

وزارتین بهداشت و علوم است کـه بـا هـدف     1398ی دانشجویان مصوب نامه انضباط آییننامه اجرایی  شیوه: نامه اجرایی شیوه -2

تبیـین آیـین   ها، تطبیق و ایجـاد تناسـب میـان تخلفـات و تنبیهـات،       تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آن تفکیک جزئی
 .تدوین شده است هاي انضباطی رسیدگی به پرونده

 

 : ها سرفصل

 تفکیک مصادیقآشنایی با تخلفات انضباطی به   -1

 آشنایی با دامنه تنبیهات انضباطی به تفکیک تخلفات  -2

 آشنایی با آیین رسیدگی به تخلفات دانشجویی در شوراهاي انضباطی  -3

 نحوه صدور و ابالغ آراء انضباطی   -4

 آشنایی با نحوه امحاء آراء صادره  -5

 
 وزارتین بهداشت و علوم  1398ن مصوب نامه انضباطی دانشجویا آییننامه اجرایی  شیوه: منابع و محتواي آموزشی
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دسـتورالعمل اوراق انضـباطی   کلیه دسـتورالعمل هـاي ابالغـی شـوراي مرکـزي و      : ابالغی شوراي مرکزيهاي  دستورالعمل -3

توسط شوراي  ،هاي انضباطی هاي علوم پزشکی که به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام امور دادرسی پرونده دانشجویان دانشگاه
 . شود ها ابالغ می ه دانشگاهروز رسانی و جهت اجرا ب مرکزي، تدوین، حسب نیاز به

 

 : ها سرفصل

 آشنایی با کاربرگ هاي انضباطی و نحوه کاربري اوراق مزبور  -1

 نحوه انجام تشریفات آیین رسیدگی ، صدور ، ابالغ و اجراي آراء    -2

 نحوه تعامل با دبیران مناطق و شوراي مرکزي در فضاي حقیقی و مجازي -3

 شوراهاي انضباطیتبیین شاخص هاي ارزیابی و رتبه بندي  -4

 هاي ابالغی شوراي مرکزي در حوزه انضباطی آشنایی با دستورالعمل  -5
 

 هاي شوراي مرکزي ها و دستورالعمل ها، ابالغیه اوراق انضباطی، بخشنامه: منابع و محتواي آموزشی

 

نوین در حوزه انضباطی شبکه مجازي شوراي انضباطی دانشجویان با هدف استفاده از نرم افزارهاي  شمشاد :سامانه شمشاد  -4

شـوراهاي انضـباطی    ايهـ  فعالیت در ثبت و انتقال اطالعات مربوط به است و به منظور تهیه بانک آماري و اطالعاتی و تسهیل
تعامـل بـا شـوراي      هاي علوم پزشکی سراسر کشور از حیث تشکیالت، امکانات، آموزش و پـژوهش، نحـوه   دانشجویان دانشگاه

 .ها طراحی شده است و روند انجام دادرسی و دبیر مناطق مرکزي
 

 : ها سرفصل

 آشنایی با نحوه کاربري سامانه -1

 نحوه ورود و ثبت اطالعات در سامانه -2

 نحوه ویرایش اطالعات در سامانه -3

 گیري از سامانه نحوه گزارش -4

 
   sinasa.behdasht.gov.irه در صفحه شدبارگذاري فرابر سامانه  :منابع و محتواي آموزشی
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 :انضباطی اي تخصصی حرفه آموزش عناوین -8ماده 
 

هـا و امـور انضـباطی      رعایت اصل محرمانگی به منظور پیشگیري از افشاي اطالعات مربـوط  بـه پرونـده   : ناداصول حفاظت اس -1

 ه ناپـذیر در فرآینـدهاي جـاري در حـوزه انضـباطی اسـت و آشـنایی بـا ضـوابط موضـوعه و نحـوه           دانشجویان از اصـول خدشـ  
 .بندي، ضروري و از مبانی آموزشی مهم و مورد تاکید است اسناد داراي طبقه... تولید،ذخیره، نگهداري، رمزگذاري، انتقال و 

 

 

 : ها سرفصل

 آشنایی با الزامات دبیرخانه محرمانه   -1

 آشنایی با مکاتبات داراي طبقه بندي -2

 آشنایی با اصول حفاظت اسناد فیزیکی  -3

 سناد دیجیتالیآشنایی با اصول حفاظت ا -4

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -5
 

 : منابع و محتواي آموزشی
 

 شوراي اسناد ملی ایران 1397ها مصوب  نامه حفظ و نگهداري اسناد در بایگانی شیوه  -1

 قوه قضاییه 1385دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطالعات و ادله پرونده هاي قضایی مصوب   -2

 ص اصول حفظ و نگهداري اسنادهاي مراکز حراست در خصو دستورالعمل  -3

 منابع پیشنهادي مدرس  -4
 

 

از الزامـات حقـوق شـهروندي اسـت و در قـانون       عـدالت و آزادي  انسانی، کرامتاز آنجا که برخورداري افراد از : حقوق شهروندي  -2

جویان در اساسی و نیز قوانین موضوعه پیش بینی شده است به منظـور رعایـت هرچـه بیشـتر حقـوق عامـه مـردم خصوصـا دانشـ         
 .مورد تاکید است آشنایی با حقوق شهرونديفرآیندهاي رسیدگی در شوراهاي انضباطی، 

 

 : ها سرفصل

 حق کرامت انسانی و برابري -1

 حق آموزش و پژوهش -2

 حق حریم خصوصی -3

 حق دسترسی به اطالعات -4

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -5
 

 و منابع پیشنهادي مدرس 1395مصوب  نديقانون منشور حقوق شهرو -قانون اساسی: منابع و محتواي آموزشی
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در  جامعه هـدف ارتقاء و افزایش توانمندي : هاي پیشگیري از سوء مصرف در فضاهاي دانشجویی مواد اعتیادآور، الکل و راه -3

هـا و عوامـل تاثیرگـذار در     پیشگیري از سوء مصرف مواد و الکل در فضـاهاي دانشـجویی منـوط بـه آگـاهی ایشـان از آن      هاي  روش
 .استیشگیري از سوء مصرف یا درمان مبتالیان پ
 

 : ها سرفصل

 آشنایی با مواد اعتیادآور و الکل -1

 آشنایی با اختالالت سوء مصرف مواد و الکل -2

 دالیل گرایش به اعتیاد و نقش خانواده -3

 هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد و الکل   آشنایی با راه -4

 ده در آنهاي درمان اعتیاد و نقش خانوا آشنایی با روش -5

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل  -6

 
 

 و منابع پیشنهادي مدرس انتشارات سمت ؛دکتر هادي بهرامی احسان؛ اعتیاد و فرایند پیشگیري :منابع و محتواي آموزشی

 

با هدف تسلط کارکنان حوزه انضـباطی بـه مسـائل روز    : فرهنگی و اجتماعی صنفی، هاي متداول دانشجویان در امور پرسش -4

 دانشجویان در مواجهه با موضوعات انضباطیمبتالبه 
 

 : اه سرفصل

 یی در امور دینیدانشجو هاي چالشدین و  -1

 یسیاست یی در اموردانشجو هاي چالش -2

 صنفی یی در اموردانشجو هاي چالش -3

 فرهنگی و اجتماعی یی در اموردانشجو هاي چالش -4

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -5

 
 

و منـابع   نتشارات معارفا -پرسش و پاسخ هاي دانشجویی -هاي اعتقادي پرسش و پاسخ وعهمجم مانند: منابع و محتواي آموزشی

 پیشنهادي مدرس
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 با دانشجومؤثر هاي ارتباط  مهارت -5
 

 : ها سرفصل
 

 هاي ارتباطی تعریف ارتباط و اهمیت و ضرورت آموزش مهارت -1
 تعریف مهارتهاي ارتباطی یا ارتباط موثر، نیازها و ارتباط -2
 زا و مولفه هاي ارتباط مؤثر،کالمی، غیر کالمی، زبان بدناج -3
 مهارت گوش دادن فعال، همدلی -4
 روش هاي حل تعارض -5
 انتقاد و مواجهه با انتقاد -6

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -7

هاي  آموزش مهارت ؛موتابی؛ الدن فتی فرشته - ، نشر رسا1398فرهنگی، ارتباطات انسانی ، علی اکبر :منابع و محتواي آموزشی

مهرداد  ،موتابی؛ الدن فتی محمدخانی؛ فرشته شهرام -)1395/وزارت بهداشتسفارش مرکز بهداشت روانی  به منتشر شده( زندگی،
، نشر قطره، 1398جانسون، د، د، به سوي دیگران،  -نشر؛ تهران، میانکوشک ،)1391(کاظم زاده عطوفی، آموزش مهارتهاي زندگی

 منابع پیشنهادي مدرسو  يحامد ربابترجمه 

  

 علم حقوق در کنار وسعت و اهمیت مفاهیم و مبانی حقوقی همچون سایر علوم، اصطالحات گوناگونی را در: آیین نگارش حقوقی -6

بر دارد که تلفظ و امال درست این اصطالحات، شرط اساسی براي به کار بردن و درك آن ها است و پیش بینـی آمـوزش مزبـور بـه     
 .ت نویسی مکاتبات، اوراق و آراء انضباطی مورد توجه قرار گرفته استمنظور درس

 

 

 : ها سرفصل

 کلیات -1

 آشنایی با اصول نگارش -2

 آشنایی با فن ویرایش -3

 نقد نگارشی آراء -4

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -5

 
 

 بع پیشنهادي مدرسو منا انتشارات نگاه بینه ؛محمدرضا خسروي؛ کتب آیین نگارش حقوقی مانند :منابع و محتواي آموزشی
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اصالح و بهبود نظام دادرسـی در شـوراهاي    مراجع ذیصالح  و شناخت: دادرسی عادالنه در مراجع ذیصالح اداري در ایران -7

 انضباطی
 
 

 : ها سرفصل

 اصول دادرسی عادالنه در اسالم -1

 اصول دادرسی عادالنه در نظام حقوقی ایران -2

 عناصر دادرسی عادالنه  -3

 یل مراجع اختصاصی اداريمفهوم و فلسفه تشک -4

 انواع مراجع اختصاصی اداري در ایران -5

 آشنایی با مراجع اختصاصی اداري  -6

 دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی اداري  -7

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -8

 
 

حسـن  و مسـلم آقـایی   ، ولـی رسـتمی  ؛ ایـران  اداري نه در مراجع اختصاصیکتب دادرسی عادال مانند: وزشیمنابع و محتواي آم

 و منابع پیشنهادي مدرس انتشارات تهران ؛لطفی
 
 

 حقوقی دانش سطح علمی و  آشنایی با حقوق جزاي عمومی به منظور ارتقاء: )3و 2، 1(حقوق جزاي عمومی  - 8
 

 : ها سرفصل

 تعاریف حقوق جزا و تقسیمات آن -1

 هاي حقوق جزا شعبه -2

 حقوق جزا و رابطه آن با سایر رشته هاي حقوق -3

 ول حقوق جزاتاریخچه تح -4

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -5

 
 

و منـابع   انتشـارات مجـد   ؛هوشنگ شـام بیـاتی  ؛ کتاب حقوق جزاي عمومی جلدهاي اول تا سوم مانند: یمنابع و محتواي آموزش

 پیشنهادي مدرس
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وضوعات مختلـف در  در ارتقاء بینش کارآموزان در مواجهه با م آیین دادرسی حقوقی آگاهی نسبت به: آیین دادرسی حقوقی  -9

 .مهارتی کارآموزان بسیار تاثیر گذار استارتقاء سطح علمی و حوزه انضباطی، نحوه اجراي فرآیندهاي رسیدگی و 
 

 : ها سرفصل

 جرائم حقوقیآشنایی با  -1

 آشنایی با مبانی دادرسی حقوقی  -2

 به جرائم کیفري مراجع ذیصالح در رسیدگی آشنایی با -3

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -4

 

 و منابع پیشنهادي مدرس امیر کمالوند ؛مدنیکتاب آیین دادرسی  مانند :ابع و محتواي آموزشیمن

 
نسبت بـه موضـوعات    مهارتی کارآموزانارتقاء سطح علمی و  به منظور شناخت آیین دادرسی کیفري: آیین دادرسی کیفري  -10

 حقوقی پایه و رفع نقاط ضعف دادرسی ها در حوزه انضباطی
 

 

 : ها سرفصل

 جرائم کیفريآشنایی با  -1

 آشنایی با مبانی دادرسی کیفري  -2

 به جرائم کیفري مراجع ذیصالح در رسیدگی آشنایی با  -3

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -4

 

و منـابع   انتشـارات کتـاب آوا   ؛دکتـر خـالقی جلـدهاي اول و دوم   کتاب آیـین دادرسـی کیفـري     مانند: منابع و محتواي آموزشی

 پیشنهادي مدرس

 

و  شـرعی، اخالقـی و عرفـی در امـر تحقیـق و مصـاحبه      قانونی،عایـت مـوازین   به منظور ر :صول حاکم بر تحقیق و مصاحبها -11

 ورزي جلوگیري از اعمال سلیقه و غرض
 

 : ها سرفصل

 اهداف و سیاست ها -1

 شرایط محقق و مصاحبه گر -2
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 هاي منبع تحقیق ویژگی -3

 منابع تحقیق -4

 نحوه جمع بندي نتایج تحقیق و مصاحبه -5

 الحظات حاکم بر فرآیند تحقیق و مصاحبهم -6

 تشریح فرم هاي تحقیق و مصاحبه -7

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -8
 

و منـابع پیشـنهادي    دستورالعمل تحقیق و مصاحبه شوراي مرکزي انضباطی دانشجویان وزارت متبوع: منابع و محتواي آموزشی

 مدرس
 

بـا   در حـوزه انضـباطی  اري ارتبـاط اصـولی و صـحیح کـارآموزان     برقـر به منظور : شناسی شخصیتی، جنایی و قضایی روان -12

 دانشجویان آسیب دیده 

 

 : ها سرفصل

 اختالل شخصیت -1

 اختالالت و نابهنجاري ها -2

 جرم شناسی -3

 رویکردهاي زیست شناختی و روان شناختی جرم -4

 هاي درمان روش -5

 هاي پیشنهادي مدرس سرفصل -6

 
کتـاب   –انتشـارات ارجمنـد    ؛ترجمـه عطـااهللا محمـدي    ؛و اختالل شخصـیت  کتاب روانشناسی  مانند: منابع و محتواي آموزشی

انتشـارات   ؛حمید محمدي فـرود ؛ کتاب روانشناسی جنایی –محمد صادق امینی موسسه انتشاراتی نقش نگین  ؛روانشناسی قضایی
 و منابع پیشنهادي مدرسراه تربیت 
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  ییضوابط اجرا -فصل چهارم

 :وزش تخصصی انضباطیضوابط برگزاري آم -9ماده 

دانشـکده برگـزار   /تخصصی توجیهی انضباطی صرفا در سطح دانشگاه و بـا مسـئولیت دبیـر شـوراي بـدوي دانشـگاه       هاي آموزش -الف

 .شود می

 .شود تخصصی پایه انضباطی صرفا در سطح کشوري و با مسئولیت شوراي مرکزي انضباطی دانشجویان برگزار می هايآموزش -ب

اي به شیوه حضوري با مسئولیت و اجراي دانشگاه میزبـان و نظـارت دبیـر     اي انضباطی در سطح منطقه صصی حرفهتخ هايآموزش -ج

 .شود تایید شوراي مرکزي برگزار میپس از منطقه و در سطح کشوري 

وي مناطق، به اي انضباطی از س خصصی حرفهت هايآموزششوراي مرکزي انضباطی دانشجویان پس از دریافت پیشنهادهاي عناوین  -د

  .کندتناسب اولویت و صالحدید، مجوز برگزاري آموزش مزبور را در سطح کشوري و با مسئولیت دانشگاه میزبان صادر می

 

  :آموزش تخصصی انضباطیضوابط ثبت : 10ماده 

هـا، سـطح و روش    سـر فصـل   دوره یا کارگاه آموزشی باید عنوان، منابع و محتواي آموزشـی،  برگزار کننده هاي هر یک از دانشگاه -الف

                                           .دنه شمشاد بارگذاري نمایبرگزاري آموزش، فهرست شرکت کنندگان، آزمون و نظرسنجی برگزار شده را، در سامان

ها بوده و پـس از اخـذ    اهقابل پیشنهاد از سوي دانشگ ،ها و منابع جدید آموزش تخصصی براساس نیازهاي آموزشی عناوین، سرفصل -ب

 .نامه آموزشی خواهند بود موافقت شوراي مرکزي قابل الحاق به نظام
 

 :هاي تخصصی انضباطی شرکت در آموزش جهتشرایط و ضوابط الزم  -11ماده

  .هاي آموزش تخصصی توجیهی انضباطی دانشگاه بالمانع است شرکت کلیه دانشگاهیان در دوره یا کارگاه: الف

داشتن ابـالغ اشـتغال بـه کـار در حـوزه انضـباطی        ،اي انضباطی هاي آموزش تخصصی پایه و حرفه رکت در دوره یا کارگاهجهت ش  :ب

 .الزامی است

و آزمـون مربوطـه در    اي حرفـه پایـه یـا    تخصصـی  هاي آمـوزش  پس از شرکت در هر یک از دوره شاغلین حوزه انضباطیهر یک از  :ج

 .دنماین پایان دوره دریافت می رر شوند گواهیصورتی که موفق به کسب حدنصاب مق

 .شود نامه آموزشی، صرفا در ارزیابی سال صدور محاسبه می امتیاز هرگواهی: د

 

 :هاي تخصصی انضباطی آموزشنامه  ضوابط صدور و اخذ گواهی -12ماده 

کسب  در دبیرخانه شوراي انضباطی به ترتیبهاي اول و دوم فعالیت  در سال، جامعه هدفبراي در هر دوره  نامه اخذ گواهیشرط  -الف

 .استدرصد امتیاز آزمون  70آن کسب  درصد امتیاز آزمون و از سال سوم و بعد 60و  50حدنصاب 

 .خواهد بود برگزارکننده آموزشی باصدور گواهی نامه  مسئولیت -ب


