باسمه تعالی
بدین وسیله بخشی از کلیات آیین نامه انضباطی تکمیلی واحد  P & Dکه از نیم سال اول سال تحصیلی
 94 – 95در کمیته پژوهش دانشکده اجرایی می گردد و مکمل 02ماده قبلی آیین نامه ارزیابی و گسترش
می باشد را جهت اطالع اعالم می نمایم:

ماده  : 21تذکر رسمی و ابالغ برگ جریمه
هر عضو مسئول کمیته که در انجام امور محوله اهمال یا قصوری داشته باشد اگر بنابر توضیحات
ایشان و شواهد موجود این امر سهوی شناخته شود فرد خاطی ((تذکر رسمی)) دریافت خواهد نمود و
اگر این مورد به دلیل عدم برنامه ریزی یا تعمد شخصی صورت پذیرد برای فرد مسئول ((برگ
جریمه)) ابالغ می گردد.

تبصره (( :1تذکر)) در شورای داخلی کمیته با حضور دبیر ثبت می گردد ولیکن ((برگ جریمه)) در شورای
رسمی کمیته با حضور دبیر و سرپرست کمیته ابالغ خواهد شد.
تبصره  :2مجموع هر سه ((تذکر)) ثبت شده در پرونده مسئول واحد با یک ((برگ جریمه)) معادل سازی و
جایگزین خواهد گشت.
تبصره (( :3برگ جریمه)) نام برده در تبصره  2ماده  21نیازی به تشکیل شورا نداشته و تنها پیوست سه
((تذکر)) پیشین کافی می باشد لیکن این موضوع توسط ایمیل مکاتبات رسمی کمیته به اطالع عمومی خواهد
رسید.
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تبصره  :4در صورت ابالغ بیش از یک ((برگ جریمه)) در هفته یا رسیدن مجموع آن به نصاب سه عدد  ،مسئول
واحد مربوط تا بررسی احراز صالحیت مجدد از سمت خود عزل موقت خواهد شد.
تبصره  :5نحوه و چگونگی اجرایی سازی ماده  21برای اعضای شورای واحد های کمیته و دیگر اعضا مسئول
فرعی به اختیار و صالح دید دبیر کمیته می باشد.

ماده  :22احراز صالحیت مجدد
مشمولین تبصره  4ماده  21نام برده ،در شورای رسمی کمیته با حضور دبیر و سرپرست نسبت به
توضیح و تشریح عملکرد خود همچنین پاسخ گویی به سواالت مطرح شده ،اقدام و سپس در صورت
تایید صالحیت توسط سرپرست و دبیر کمیته بنابر امضا تعهد کتبی ( رجوع شود به ماده  ) 23در
سمت خود ابقا می گردند.

تبصره  : 1در صورت عدم رضایت و تایید صالحیت توسط سرپرست و دبیر ،در همان جلسه فرد رسما خلع
مسئولیت و برای انتخاب مسئول واحد جدید اقدامات الزم به عمل خواهد آمد .
تبصره  :2در صورت رضایت تنها دبیر یا تنها سرپرست ،فرد باید رای اعتماد حداقل دو سوم اعضا حاضر در شورا
رسمی ( به جز سرپرست و دبیر کمیته) را به دست آورد تا بنابر امضا تعهد کتبی در سمت خود ابقا شود در غیر این
صورت از سمت خود خلع می گردد.
تبصره  :3اگر فرد مشمول تبصره  4ماده  21نام برده موفق به احراز صالحیت نشود یا خود از سمتش استعفا دهد،
عالوه بر صدور گواهی برای مسئولیت قبلی ،ایشان میتوانند همچنان به عنوان عضو فعال از خدمات کمیته استفاده
نمایند.
تبصره  :4ماده  22برای اعضای شورای واحد های کمیته و دیگر اعضا مسئول فرعی اجرایی نمی گردد.
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ماده  :23محرومیت
هیچ مسئول واحدی در دوره مسئولیت خود اجازه دریافت مجموعا بیش از پنج عدد برگ جریمه را
نخواهد داشت بنابر این ششمین برگ جریمه همان ابالغ خلع دائم مسئولیت فرد خواهد بود که در این
مورد نیز مانند تبصره  3ماده  21اقدام به عمل آمده ،ایشان گواهی فعالیت در کمیته به عنوان مسئول
واحد را دریافت نخواهد نمود همچنین از عضویت در کمیته به مدت یک سال
محروم خواهد شد که این موضوعات در تعهد کتبی نام برده در ماده  22به پذیرش و امضا فرد
خواهد رسید.

تبصره  :1وضعیت انضباطی اعضای شورای واحد های کمیته و دیگر اعضا مسئول فرعی مطلقا تحت نظر دبیر بوده
و دبیر کمیته مرجع نهایی تصمیم گیری برای چگونگی اجرای ماده  23برای ایشان می باشد.

 این مکمل آیین نامه در مجموع سه ماده و ده تبصره نوشته شده و به آیین نامه واحد ارزیابی و گسترش اضافه می گردد و
از مهر ماه سال  4994تا اطالع ثانوی برای تمامی مسئولین واحد ها ،شورای مسئولین واحد ها و دیگر اعضا مسئول کمیته
پژوهش های دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی اجرایی می گردد.
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