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مور اکادمیکطرز العمل رسیدگی به شکایات ا  

 

ریاست نظارت وارزیابی امور  در سطح امور اکادمیک  سمع شکایات یکمیته

ی کاری این کمیته تذکر یافته است و که در الیحهروی  اهدافی اکادمیک

و رسیدگی بهتر و رسیدگی خوبتر و به موقع به  بررسیاین کمیته بخاطر 

را ترتیب  و تنظیم نموده که  در مواد ذیل خالصه  این طرزالعمل شکایات

: شودیم  

 

 دریافت شکایات 

 ماده اول

 مختلف و متعدد امکان پذیر است:ی هادر یافت شکایات به صورت و گونه

ریاست به کمیته و یا  ، محصل ویا کارمند شکایت مباشر استاد .1

 )شفاهی / نوشتاری ( . نظارت وارزیابی امور اکادمیک

ریاست نظارت وارزیابی شکایات ثبت  شکایت با نوشتن در کتاب  .2

 شاکی یا غیر نام .با ذکر نام و مشخصات  امور اکادمیک

ت شکایات در صندوق ختن ورق شکایات  ویا فورم ثبانداشکایات با  .3

 عمومی شکایات .

و ویب سایت و سایر وسایل  ، ایمیلفونیشکایات از طریق تل .4

 ارتباط جمعی و انترنیتی .

شکایات از طریق ورقه درخواستی با مراجعه به کمیته سمع  .5

 شکایات ریاست نظارت و ارزیابی

 

 ثبت شکایات

 ماده دوم 

که به ثبت نماید  شکایات را  کمیته بایدمسول  بعد از دریافت شکایات 

 گیرد.      گونه ذیل صورت می

به نام کتاب ثبت شکایات در کمیته بوده که در آن مشخصات  کتابی  .1

گواهان شاکی و شکایت شده،موضوع شکایت ،محل حادثه شکایت ، شهرت 

 شکایت ثبت می گردد .

فورمی بنام فورم ثبت شکایات که از طرف کمیته ترتیب یافته توسط  .2

یابد و فورم می تذکرشاکی خانه پری شده و در آن همه معلومات الزم 

 گردد .بنام دوسیه شکایات وارده حفظ می خانه پری شده در دوسیه مخصوص
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هرگاه شکایات از راه دور یا توسط تلیفون یا ویب سایت و یا وسایل  .3

 یشود که معلومات همه جانبه ذریعهترنتی باشد از شاکی مطالبه میان

 ارد.ج )پیام( دراختیار کمیته بگذیمس

 

 بررسی و حقیقت یابی شکایات

 ماده سوم 

یابی شکایات وارده فت وثبت شکایات به بررسی و حقیقتکمیته بعداز دریا

ذیل صورت یابی توسط راهکاری های پردازد که این بررسی و حقیقتمی

 گیرد:می

شفاهی راجع به موضوع شکایات ازشکایت کننده و  پرسش و پاسخ .1

 شکایت شده و اشخاص ذیربط .

 مطالبه اسناد و شواهد از شکایات کننده به ارتباط شکایت.  .2

تحقیق و بررسی نوشتاری توسط استعالم از همه اشخاص ذیربط در  .3

 .دخیل در قضیه مورد شکایت

حادثه و شهادت آنان راجع به تحقیق  هان در هنگاماوجود گو .4

 رویداد شکایت .

داللت بر وقوع  که های دیگری فزیکی و غیر فزیکیعالیم و نشانه .5

 رخداد شکایت نماید.

 

 اسناد شواهد رزیابی و بازنگری شواهد وا

 ماده چهارم 

یته به ارزیابی شواهد و اسناد یابی، کمبعداز بررسی و حقیقت

ها در مورد شکایت فیصله روی حقایق و واقعیتزد تا بتواند پردامی

 شود:نماید و نقاط ذیل در ارزیابی درنظر گرفته می

 هان از نزدیکان و خویشاوندان نزدیک شاکی نبوده باشند. اگو .1

گواهی روی نوع از تعصبات یا بخاطر تحقق منافع گواهان صورت  .2

 نگرفته باشد.

 ه شده جعلی و ساختگی نبوده باشد.سناد ارائا .3

 شکایت شده سند برای رد اسناد شکایت کننده ارائه کرده نتواند. .4

 های رسیدگی به شکایات نبوده باشد.شکایت خارج از معیار .5

حجم شکایت باالتر از صالحیت کاری این کمیته نبوده باشد که دراین  .6

 شود.سپرده می های ارزیابی امور اکادمیک کمیسیونصورت، قضیه به 
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 ضاوت و فیصلهق

 نجمماده پ

شکایت، کمیته روی دالیل و  از ارزیابی و شواهد و مدارک مثبتبعد

ی کمیته روی نماید که فیصلههد در مورد شکایت قضاوت فیصله میشوا

 یابد:اصول ذیل بنا می

های کمیته به اکثریت نسبی آرا اعضای حاضر گرفته تصاویب و فیصله .1

 شود.می

صورت پیشنهادی بوده به مرجع صالحیت دار مطابق هبرخی از تصاویب ب .2

 شود.پیشنهاد می -مجازات دسپلینی اسناد تقنینی ولوایح 

 شود.های این کمیته بیشتر جنبه اصالحی در نظر گرفته میدر فیصله .3

به حد جرم و جنایت برسد کمیته موضوع را  تر وهرگاه شکایت بزرگ .4

ریاست  پیشنهاد ریاست نظارت وارزیابی امور اکادمیک به  کالً به

 سپارد.می تفتیش  داخلی 

 

 بت فیصله ها و تنفیذث

 ماده ششم 

امور های کمیته در کتاب تصاویب کمیته سمع و شکایات فیصله .1

 شود.ثبت و به مراجع ذیربط خبر داده می اکادمیک 

ذیربط بوده های وآمریت کار جهات اداری  ها تطبیق و تنفیذ فیصله .2

 ذکر یافته است.تلوایح و مقررات  در که تفصیل آن

 

 اعتبار  انفاذ و

 ماده هفتم

 یب و تنظیم یافته و بعد( فقره ترت25این طرز العمل درهفت ماده )

 باشد.می قابل تعمیل رهبری وزارت تحصیالت عالی شورای تائیدی از

 


