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  مقدمه

 دگرگونی حاصل نشست، به ثمر مقامواال شهداي مطهر خون و) ره(امام  حضرت قدسی نفس برکت به که اسالمی انقالب

 و معنویت از الهام با جوانان .بود دانشجو و جوان قشر خصوص به و جامعه آحاد مسئولیت احساس و بیداري و فرهنگی

 و سیاسی فرهنگی، ساختار است، آشکار) ره(امام  کالم و اندیشه در که انقالب اسالمی تفکر از برخاسته روشنگري

  . گشودند بشري فرهنگ تاریخ در را جدیدي عرصه و نموده دگرگون را اجتماعی کشور

 نقش اهمیت و شوند می محسوب مردم افکار تنویر و انقالب حرکت در مؤثر از ارکان یکی تحقیق، ها، به دانشگاه

 از .است ناپذیر آن انکار از دفاع و نظام تثبیت انقالب، پیروزي مختلف مراحل در جوان نسل نخبگان عنوان دانشجویان به

 در اصلی محورهاي از یکی عنوان به همواره آنها منزلت رفیع و جایگاه از صیانت و دانشگاه ها فرهنگی مسائل روي، این

  . است بوده خاص عنایت وردرهبري م مقام معظم رهنمودهاي و) ره(امام  کالم

عمومی  حقوق تأمین و پژوهشی و آموزشی محیط هاي نگهداشتن سالم به کمک و رفیع دانشگاه جایگاه از پاسداري

 گرفتن نادیده شکنی و هنجار نظمی، بی با مقابله و دانشجویی کرامت حفظ به دانشجویان ترغیب طریق از دانشگاهیان،

 آنها تحقق به کمک راستاي در انضباطی شوراي که شوند می محسوب مهمی اهداف از دیگران اجتماعی و فردي حقوق

  . گردیده است تشکیل

   تعاریف

انجام هر عملی در فضاي حقیقی یا مجازي که مغایر با قوانین کشور، ضوابط و مقررات حاکم بر  :تخلف -1

  . دانشگاه، آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی مربوطه باشد

 انتساب آن به صورت حضوري و قابل فهم به دانشجوفعل ارتکابی و دالیل  تشریح :تفهیم تخلف -2

 راي مکتوب صادره از شوراي انضباطی :حکم اولیه -3

 درخواست براي تجدید نظر در حکم غیر قطعی :تجدید نظر خواهی -4

نظر یا مرکزي که بر اساس ضوابط این صادره از هر یک از شوراهاي بدوي، تجدید راي مکتوب :حکم قطعی -5

 .ض نیست یا در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته استشیوه نامه قابل اعترا



ایی شوراي بدوي انضباطی دانشجویان دانشگاه که با ترکیب و ضوابط مندرج در شیوه نامه اجر: شوراي بدوي - 6

، عهده دار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی دانشجو در دانشگاه و تصمیم آیین نامه انضباطی دانشجویان

  .ره آن استگیري در با

شوراي تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه که با ترکیب و ضوابط مندرج در شیوه : شوراي تجدید نظر -7

  . دنامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان وارد رسیدگی می شو

  

  اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی

       اصل برائت   -1

  .در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می نمایدست و شورا  اصل بر برائت دانشجو

  .، باید به نفع دانشجو تفسیر شودتخلف بودن رفتار ارتکابی هر گونه شک در احراز :الف

  .، باید به نفع دانشجو تفسیر شودشک در احراز انتساب تخلف ارتکابیهر گونه  :ب

، دانشجو براي اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل لفدر صورت عدم وجود هر گونه دلیل، مبنی بر احراز و انتساب تخ :پ

  .ندارد

که  اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در مواردي دانشجو تا زمان :ت

  .در این شیوه نامه پیش بینی شده است

  اصل بی طرفی -2

، ز صدور حکم بر اساس مالحظات شخصی، سیاسیتصمیم نموده و اشوراها باید در فرایند رسیدگی بی طرفانه اتخاذ 

  .حزبی یا هر گونه موضوع غیر مرتبط به تخلف انتسابی اجتناب نمایند

  اصل حق دفاع - 3

  .، وي حق دفاع از خود را دارددر صورت انتساب تخلف به دانشجو

  اصل حق بر استماع -4

  .استماع اعضاي شوراي بدوي برسانددانشجو می تواند دفاعیات مکتوب یا شفاهی خود را به 

  



  اصل محرمانگی - 5

هرگونه انتشار اطالعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابالغ و اجراي حکم قطعی 

  .دانشجو جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه و شیوه نامه ممنوع است

    اصل برابري - 6

هب، ، نژاد، زبان، قومیت، مذنسیتیین نامه و شیوه نامه برابرند، هرگونه تبیض بر مبناي جکلیه دانشجویان در برابر آ

  . تابعیت و امثال آن ممنوع است

  اصل احترام به حقوق و آزادي و حفظ کرامت انسانی -7

جو ، رعایت موازین شرعی و اخالقی و احترام به حقوق و آزادي هاي مقرر در منشور حقوق دانشکرامت انسانی حفظ

  .الزامی است

  اصل شفافیت -8

  ه پرونده انضباطی وي مطلع نمایندشوراها موظفند دانشجو را از مراحل رسیدگی ب

    اصل حق بر رسیدگی منضفانه -9

  شرح ذیل دارددانشجو حق بهره مندي از یک رسیدگی عادالنه و منصفانه طی مهلت منطقی را به 

  می شود، به صورت روشن و ساده در کوتاهترین زمان به وي تفهیم نآ ادلهتخلف منتسب به دانشجو و تمامی . الف

  امکان معرفی شاهد. ب

  حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات غیر قطعی. پ

  ، ترجمه دفاعیات و دفاع حضوري به طور رایگاناز مترجم در مصاحبه و تفهیم تخلفحق استفاده . ت

داشت تنها با بر نه اي باشد که به دور از هر گونه شک و شبهه و شائبه وادله ابرازي و استنادي علیه دانشجو باید به گو. ث

  .ا قرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است ، اثبات کننده تخلف ادعایی باشد و آزار وي و اجبار بهمتعارف و معقول

  

  

  

  



  بخش اول 

  

   ترکیب اعضاي شوراي بدوي دانشگاه  

  به عنوان رییس شوراي بدوي معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه -1

  نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه -2

  ضاي هیآت علمی گروه حقوق یکی از اع -3

  دو نفر عضو هیآت علمی دانشگاه -4

  دو نفر دانشجوي دانشگاه -5

  بدون داشتن حق راي  دبیر شوراي بدوي - 6

  دانشگاهترکیب اعضاي شوراي تجدید نظر 

  رییس دانشگاه به عنوان رییس شوراي تجدید نظر  -1

  دانشگاهمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  -2

  یک نفر دانشجوي دانشگاه  -3

  دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه  -4

  به عنوان دبیر شورا بدون داشتن حق راي دانشگاه معاون دانشجویی و فرهنگی  -5

  وزارت بهداشتانضباطی ترکیب اعضاي شوراي مرکزي 

  معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان رییس شورا  -1

  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در یکی از دانشگاه ها -2

  یک نفر حقوقدان از بین اعضاي هیآت علمی دانشگاه ها -3

  مرکزي بدون داشتن حق راي به عنوان دبیر شورا مسئول دبیرخانه شوراي  -4

  دو نفر از اعضاي هیآت علمی دانشگاه ها -5

 یک نفر دانشجو ترجیحا از میان اعضاي شوراي انضباطی دانشگاه ها -6

  



 ، درمان و آموزش پزشکیکز خدمات آموزشی وزارت بهداشترییس مر -7

 دو نفر از معاونین دانشجویی دانشگاه ها -8

  

  بخش دوم 

  تنبیهات 

  .تنبیهاتی که با حکم شوراي انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود - الف 

 اطی دانشجوباحضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انض -1

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو -2

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو -3

 انضباطی دانشجوتذکر کتبی و درج در پرونده  -4

 توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو -5

 در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف/. 25دادن نمره  - 6

محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آن ها، از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان  -7

 باقیمانده از تحصیل

 .شجو در مواردي که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشددریافت خسارت از دان -8

 ماه بدون احتساب سنوات 6تا  1منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  -9

 ماه با احتساب سنوات 6تا  1منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  -10

 ساب سنواتماه بدون احت 12تا  6منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  -11

 ماه با احتساب سنوات12تا  6منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  -12

  .تنبیهاتی که فقط با حکم شوراي مرکزي می تواند نسبت به دانشجو اعمال شود - ب 

 ماه بدون احتساب سنوات 18تا  13منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یااز   -13

 ماه با احتساب سنوات 18تا  13نیمسال یااز منع موقت از تحصیل به مدت سه   -14

 



 ماه بدون احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از   -15

 ماه با احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از   -16

 تغییر محل تحصیل دانشجو  -17

 ه پردازتبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهری  -18

 اخراج دانشجو از دانشگاه ، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي  -19

 سال 5اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها تا   -20

 

  بخش سوم

  رسیدگی به تخلفات عمومی  - الف 

  تهدید ، تطمیع، توهین ، فحاشی،هتک حرمت، افترا و نشر اکاذیب 

قابل تشدید  12محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیه تا بند ) 6بجز بند( 9تا  3تنبیهات بندهاي  متخلف به یکی از

  .است

درصورتی که شاکی ، یکی از اعضاي هیآت علمی، مسئوالن، کارمندان دانشگاه یا مسئوالن دستگاه هاي دولتی  :تبصره

(  14محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ) 6بجز بند (  12تا  3باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است)  6بجز بند 

  ضرب 

  .محکوم می شود)  6بجز بند (  9تا  4متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

، مسئوالن یا کارمندان دانشگاه باشد یا تخلف تکرار شود که مضروب یکی از اعضاي هیآت علمیدر صورتی  :1تبصره 

  .قابل تشدید است) 6بجز بند (13تا بند تنبیه 

قابل  12، تنبیه متخلفین به تناسب تا بند باشد) بیش از سه نفر (دسته جمعی در صورتی که نزاع به صورت  :2تبصره 

  .تشدید است



) 6بجز بند(12تا  5ه یکی از تنبیهات بندهاي در ضرب و درگیـري که منتهی به جرح شده باشد، متخلف بـ :3تبصره 

حکوم و در صورتی که تخلف تکرار شود یا ضرب و جرح بسیار شدید یا به صورت جمعی باشد متناسب با مورد تنبیه تا م

  .قابل تشدید است 16بند 

مستلزم  تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، افترا و نشر اکاذیب و ضرب،رسیدگی به تخلفات  :4تبصره 

  .اي انضباطی استشکایت شاکی خصوصی در دبیر خانه شور

در ) زاري اعم از مکتـوب یا نرم افـ( ، امضاء و عنوان مجعـول یا استـفاده از آن ها مهر، جعل یا ارائه هر گونه سند

  دانشگاه 

قابل تشدید  9محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیه تا بند ) 6بجز بند (  8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  . است

چنانچه فعل ارتکابی منجر به هر گونه انتفاع آموزشی از قبیل قبولی در دروس دانشگاهی، گواهی گذراندن  :1تبصره 

تا  1و یکی از تنبیهات بندهاي  6واحدهاي درسی دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند 

  .استقابل تشدید  12محکوم و در صورت تکرار، تنبیه تا بند  10

محکوم می گردد و در  12تا  5در صورت جعل گواهی فراغت از تحصیل، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي  :2تبصره 

  .قابل تشدید است 18صورت انتفاع از گواهی مزبور ، تنبیه تا بند 

در دانشگاه شرایط پذیرش وي  در صورتی که ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن دانشجو یا جزئی از :3تبصره 

  .قابل تشدید است 20، تنبیه تا بند دانشجو، عالوه بر گزارش به هیآت مرکزي گزینش باشد

  سرقت

) 6بجز بند ( 12محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند  5تا  2و یکی از تنبیهات بندهاي  8متخلف به تنبیه بند 

  .قابل تشدید است

  اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداري ، خیانت در امانت یا ایراد خسارت 

در صورت اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداري از یا به یکی از دانشگاهیان یا خیانت در امانت یا ایراد خسارت به اموال 

سارت وارده طبق ، عالوه بر محکومیت متخلف به جبران خ)یا اموال شخصی در صورت وجود شاکی ( عمومی دانشگاه 



قابل تشدید ) 6بجز بند (  9محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند  5تا  1، به یکی از تنبیهات بندهاي 8بند 

  .است

در صورتی که ارتکاب تخلف منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد متخلف به : 1تبصره 

  .قابل تشدید است 12محکوم می شودودر صورت تکرار ، تنبیه تا بند  10تا  9بندهاي  و یکی از تنبیهات 6تنبیه بند 

یقی یا حقوقی در خارج از هاي حق در صورت محکومیت قضایی نسبت به وقوع تخلف در ارتباط با شخصیت: 2تبصره 

قابل تشدید ) 6بجز بند (  9 محکوم و در صورت تکرار تنبیه تا بند 5تا  1، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي دانشگاه

  .است

، متخلف به تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشارکت در رت محکومیت قضایی مبنی بر اختالسدر صو :3تبصره 

محکوم می شود و در صورت ) 6بجز بند ( 13تا  1به یکی از تنبیهات بندهاي  8، عالوه بر جبران خسارت طبق بند نآ

  .قابل تشدید است 20 بند ، تنبیه تاتکرار

، به یکی از تنبیهات بندهاي امثال آن متخلف ضمن جبران خسارت درصورت فعالیت در شرکت هاي هرمی و :4تبصره 

  .قابل تشدید است 20 محکوم و در صورت تکرار ، تنبیه بند 12تا  7

  تخلفات رایانه اي و مخابراتی  

تغییر، محو، (یل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه اي در صورت ارتکاب هر یک از تخلقات در فضاي مجازي از قب

از طریق نفوذ به سیستم ، جاسوسی کردن و دستیابی ) نرم افزاري یا سخت افزاري ( تخریب رایانه ....) متوقف سازي و

ار اسناد، اطالعات غیر مجاز به اطالعات، ضبط صدا یا تصویر برداري هاي بدون مجوز یا انتشار آن ها، فروش، افشا یا انتش

یا داده هاي مربوط به دانشگاه، وارد شدن  به حریم خصوصی افراد در فضاي وب یااستفاده ابزاري یا سوء استفاده از 

.... اعم از اخاذي، اقشا، انتشار، ( اطالعات، تصاویر یا محصوالت صوتی و تصویري صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی 

شنود غیر قانونی، تهیه سایت ها و وبالگ هاي غیر اخالقی و ضد امنیت ) مورد یا موار مشابه یا تهدید به اقدام در این

ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت هاي دولتی، ارسال ایمیل هاي مخرب، ایجاد 

شار موضوعات غیر اخالقی و کلیه جرایم دسترسی غیر مجاز یا اخالل در سطح دسترسی افراد، بارگذاري، دانلود یا انت

  . محـکوم می شود) 6بجز بند (  10تا  4عمومی در فضاي وب، متخلف به تناسب تخلف، بـه یکی از تنبیهات بنـدهاي 



قابل  20درصورتی که تخلف تکرار گردد یا داراي ابعاد گسترده اي باشد به نسبت سطح تآثیرتخلف، تنبیه تا بند : تبصره

  .تشدید است

  رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداري - ب

  ر آزمون ها یا فعالیت هاي آموزشی تقلب د 

، تجهیزات یا امکانات به نحوي که مجاز نباشد، با قصد قبلی براي استفاده محرز دانشجو از اطالعات تقلب عبارت است از

و متناسب با نوع تقلب ) آزمون هاي مربوطهدر درس یا (  6، متخلف به تنبیه بند ائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظفار

محکوم می  12تا  9به یکی از تنبیهات بندهاي  6و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه بند  5تا  1به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .گردد

، نظر صریح مدرس مبنی بر انتفاع دانشجو یا لسه آزمون با گزارش مراقبین جلسهصورتجلسه تقلب در ج :1تبصره 

  .ماینده آموزش و با تایید معاونت آموزشی دانشکده به شوراي انضباطی ارسال می گرددن

  .می گردد 6درست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه بند پاسخ نا :2تبصره 

نگردد، تخلف ، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوي که استفاده از آن ها محرز به همراه داشتن مکتوبات :3تبصره 

  .محکوم میشود 5تا  1، احراز و صرفا به یکی از تنبیهات بندهاي دانشجو وفق ماده فوق

تقلب نیز به یکی از تنبیهات محکوم شود، همکاري کننده در آن  6ی مرتکب تقلب به بند چنانچه دانشجوی: 4تبصره 

 .تعلیقی محکوم می گردد 6و بند  5تا  1بندهاي 

، متخلف متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهاي ب دانشجو در امتحانات جامع کشوريدر صورت تقل :5تبصره 

  .قابل تشدید است 12محکوم می گردد و در صورت تکرار ، تنبیه تا بند  9تا  5

  تقلب در فعالیت هاي پژوهشی  

، عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ب هر نوع تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازي علمیتکادر صورت ار

شارغیر واقعی، مجدد، همپوشان ، انتر امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنیها، عدم استفاده درست از منابعذینفعان د

استفاده از ایمیل جعلی براي داوري غیر واقعی مقاالت اي از قبیل معرفی نویسندگان یا داوران غیر واقعی و ساخت و تکه

محکوم و در صورت تکرار یا محکومیت در مراجع  12تا  9متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي ... توسط خود دانشجو و 

  .قابل تشدید است 20قضایی تنبیه تا بند 



ساب اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد چنانچه تخلف در انجام پایان نامه باشد به طوري که مانع انت: 1تبصره 

، متخلف عالوه بر اعمال تنبیهات ماده فوق به تنبیه ره شده باشدکه منجر به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نم

  .در درس یا تکالیف مربوطه نیز محکوم می شود 6بند 

محکوم می ) 6بجز بند (  9تا  5از تنبیهات بندهاي همکاري کننده در هر یک از تخلفات پژوهشی به یکی  :2تبصره 

  .قابل تشدید است 12گردد و درصورت تکرار ، تنبیه تا بند 

  تادن دیگري به جاي خود در امتحانفرس 

محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیه تا  12تا 9در امتحان مربوط و یکی ازتنبیهات بندهاي  6متخلف به تنبیه بند 

  .دید استقابل تش 14بند 

محکـوم   12تـا  9، متخلـف بــه یکـی از تنبیهـات بنـدهاي      اي دیگـري در امتحـان  درصـورت شـرکت بــه جــ    : تبصره

  . قابل تشدید است 14، تنبیه تا بند و درصورت تکرارمی شود 

  حانی فروش یا افشاي سواالت یا ورقه هاي امت ، خرید،سرقت

قابل تشدید  14، تا بند محکوم می شود ودر صورت تکرار 12ات 9ي به یکی از بندها 6متخلف عالوه بر محکومیت به بند 

  .است

  ي برنامه هاي خوابگاه یا دانشگاه، ایجاد وقفه یا مزاحمت برااخالل 

هم محکوم می  6و چنانچه اخالل منجر به انتفاع آموزشی دانشجو شود به بند  9تا 1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .شود

در صورتی که اخالل در برنامه هاي دانشگاه یا خوابگاه ، تکرار یا منجر به ایجاد اغتشاش در سطح دانشگاه یا  :1تبصره 

  .قابل تشدید است) 6بجز بند ( 10خوابگاه شود، تنبیه متخلف تا بند 

یاتشکیل گروه درصورتی که اخالل در برنامه هاي دانشگاه یا خوابگاه ، منجربه اغتشاش با تحریک دیگران : 2تبصره 

  .قابل تشدید است 13همراه باشد، تنبیه متخلف تا بند 

تا  7در صورتی که اخالل منجر به اغتشاش و همراه با ضرب و جرح باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي : 3تبصره 

  .قابل تشدید است 17محکوم می شود ودر صورت تکرار، نتبیه تا بند  15



ل در برنامه هاي دانشگاه یا خوابگاه به واسطه دادن اطالعات نا صحیح به دانشگاه یا کتمان در صورتی که اخال :4تبصره 

) 6بجز بند ( 8تا1حقایق اعم از شفاهی یا کتبی بوده و منجر به انتفاع دانشجو شود متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .محکوم می شود

  رسیدگی به تخلفات سیاسی - ج 

   هادادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از زوي عمد نسبت به خود ، گروهک هاي محارب ، مفسد یا افراد وابسته به آن 

محکوم می شود اگر تخلف ، تکرار یا منجر به انتفاع گروهک هاي مذکور گردد  5تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است 14تنبیه تا بند 

  الیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحاديفع 

غیر قانونی  در صورتی که فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک هاي محارب و معاند نظام جمهوري اسالمی ایران یا گروه هاي

ام قضایی معاند نظام جمهوري اسالمی ایران تشخیص داده شده باشند، متخلف به یکی از منحله که به موجب احک

قابل تشدید و در صورتی که منجر به ) 6بجز بند ( 12، تا بند محکوم می شود و درصورت تکرار 5ا ت 1بندهاي تنبیهات 

  .قابل تشدید است 14انتفاع آن ها گردد تنبیه تا بند 

  ، ادیان رسمی کشور یا ارتگاب اعمالی بر ضد نظام جمهوري اسالمی به شعائر و مقدسات اسالمی یا ملیتوهین   

  )، پخش اعالمیهالفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسیفحاشی و استفاده از مانند ( 

  .محکوم می شود 8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

در صورتی که ارتکاب عمل به صورت جمعی و به قصد بلوا و آشوب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه   :تبصره 

  .قابل تشدید است 13به تنبیهات قبلی واقع شود تنبیه تا بند 

  جاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاهای

ــه ارکــان نظــام باشــد مت    ــوا و آشــوب در محــیط دانشــگاه در جهــت ضــربه زدن ب ــات  اگــر بل ــه یکــی از نتبیه ــف ب خل

   13تا  3بندهاي 

ه بـا همـاهنگی و برنامـه ریـزي قبلـی یـا بـا هـدایت گـروه هـاي غیـر قـانونی             محکوم می شـود و چنانچـ  )  6بجز بند ( 

    .قابل تشدید است 20خارج از دانشگاه باشد یا تکرار شود تنبیه تا بند 

  



  رسیدگی به تخلفات اخالقی - د

  یا استفاده از مشروبات الگلی) مخدر، توهم زا، روان گردان( استعمال مواد اعتیاد آور 

ر دانشگاه یا محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا د) 6بجز بند (  10تا  4متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است 12بند ، صورت پذیرد یا آثار سوء عمومی داشته باشد تنبیه تا اماکن وابسته به آن

یا مشارکت یا همکاري دراین ( تشکیل جلسه و دعوت از دیگران براي استعمال مواد اعتیاد آور یا استفاده از مشروبات الگلی 

  )خصوص

فاده از اماکن وابسته به محکوم می شود و درصورت است) 6بجز بند (  12تا  5متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

قابل  18محکوم می شود و درصورت تکرار ، تنبیه تا بند ) 6بجز بند (  16تا  7کی از تنبیهات بندهاي ، به یدانشگاه

  .تشدید است

تا  4شرکت دراین جلسات به همراه استعمال مواد اعتیاد آور یا استفاده از مشروبات الکلی موجب تنبیه از بند   :تبصره 

  .قابل تشدید است 14یه تا بند ، تنبمی شود و در صورت تکرار) 6ز بند بج( 12

  اعتیاد به مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی 

قابل  20محکوم می شود ودر صورت  عدم توجه به تنبیهات قبلی تا بند   5تا  3متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .تشدید است

ادامه تحصیل دانشجوي معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور و همکاري در درمان اعتیاد و مراجعه مستمر   :تبصره

  .وي به مرکز مشاوره و روانپزشک خواهد بود

  نگهداري ، خرید و فروش ، تولید یا توزیع مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی 

محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرارشود یا از اماکن وابسته ) 6بند بجز (  12تا 5متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است 18یا مربوط به دانشگاه براي این منظور استفاده کرده باشند تنبیه تا بند 

  ارتکاب قمار و تجاهر به آن 

، چنانچه به نفع برنده باشد به تآدیه شرط قمار عبارت است از انجام بازي با شرط برد و با خت که در آن بازنده موظف

، تجاهر به قمار است، درصورتی که متخلف صرفآ مرتکب قمار با جسارت انجام گردد و ، علنیاین عمل به شکل مکرر



بجز بند (  9تا 4و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به یکی از تنبیهات بندهاي  4تا 1گردد به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است 12درصورت تکرار ، تنبیه تا بند  محکوم می شود و) 6

  خرید و فروش یا توزیع آالت قمار

بجز ( 12تا  5ا علم به استفاده از آن براي قمار صورت گیرد متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي چنانچه خرید و فروش ب

  .قابل تشدید است 14، تنبیه تا بند محکوم می شود و درصورت تکرار) 6 بند

  ستفاده از هرگونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه اي غیر مجازا 

 5تا  1چنانچه متخلف از محیط یا امکانات دانشگاهی براي این منظور استفاده کرده باشد به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است 9محکوم می شود و درصورت تکرار ، تنبیه تا بند 

  ، توزیع یا تگهداري هر گونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه اي غیر مجاز تولید ، خرید و فروش ، تکثیر 

  .قابل تشدید است 14محکوم می شود و درصورت تکرار ، تنبیه تا بند  12تا  5متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  می یا ضوابط پوشش ابالغی وزارت بهداشت رعایت پوشش اسال عدم 

  .قابل تشدید است 9، تنبیه تا بند تکرار و محکوم می شود و درصورت  اصرار 5تا  1ندهاي متخلف به یکی از تنبیهات ب

  شئون دانشجویی عدم رعایت  

، منزلت و عرف مسلم که دانشگاهیان آن را مذموم بدانند متخلف به یکی از ت ارتکاب هرگونه رفتار خالف شئوندرصور

  .قابل تشدید است) 6بجز بند ( 9، تنبیه تا بند تکرار محکوم می شود و درصورت 5تا  1تنبیهات بندهاي 

محکوم می  3ا ت 1، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي انیات در دانشگاه یا اماکن مرتبطدرصورت استعمال دخ: 1تبصره 

  .قابل تشدید است) 6بجز بند (9، تنبیه تا بند شود و درصورت تکرار

محکوم می ) 6بجز بند ( 9تا  5دانشگاهیان به یکی از تنبیهات بندهاي درصورت لطمه به حیثیت و شئون  :2تبصره 

  .قابل تشدید است 12، تنبیه تا بند شود و درصورت تکرار

چنانچه رفتار دانشجو منجر به سلب صالحیت حرفه اي وي در رشته هاي بالینی گردد متخلف به یکی از  :3تبصره 

  .قابل تشدید است 20، تنبیه تا بند رصورت تکرارمحکوم می شود و د 12تا 7تنبیهات بندهاي 

  

  



  عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم  

محکوم می شود و چنانچه داراي شاکی خصوصی باشد یا عفت عمومی را  5تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

  .قابل تشدید است) 6بجز بند (10، تنبیه تا بند تکرارهود داشته باشد یا در صورت خدشه دار نماید یا آثار علنی و مش

، تحت تسلط وي قرار دارد، پژوهشی  محوله –چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمی که حسب وظایف آموزشی  :تبصره

، متخلف به یکی از تنبیهات یت شاکی خصوصی و احراز وقوع تخلف، در صورت شکات ننمایدموازین محرز شرعی را رعای

  .قابل تشدید است 20محکوم می شود و درصورت تکرار ، تنبیه تا بند  12تا  9دهاي بن

  

  بخش چهارم 

  رسیدگی به پرونده انضباطی  فرایند

خواست شکایت خود را در کسی که از وقوع تخلف متحمل ضر و زیان می گردد و رسیدگی به شکایت شاکی،  -1
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  دعوت دانشجو  -3

  ي از حقوق  مزبورخویش و مساعدت به منظور بهره مندآگاه سازي دانشجو نسبت به حقوق   -4

 ت شوراي انضباطیتفهیم موارد تخلف در مصاحبه در دبیرخانه یا جلسا -5

 حضور دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شوراي بدوي انضباطی - 6

 ابالغ حکم یا تصمیم شوراي بدوي به دانشجو -7

 درخواست اعتراض دانشجو به حکم شوراي بدوي انضباطی  -8

 رسیدگی مجدد پرونده در شوراي تجدیدنظر انضباطی  -9

  ابالغ حکم قطعی تجدیدنظر به دانشجو -10

  می پذیرد انضباطی صورت تنها از طریق شوراي حکام انضباطی در خصوص دانشجویانصدور ا :تبصره

  

  



  مهمخیلی نکات 

ر شوراي د ساب دانشجویانی که پرونده تخلف آنها، مهیمانی، انتقالی یا تسویه حانصرافرسیدگی به در خواست  -1

در دست رسیدگی است یا اجراي احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده  انضباطی دانشگاه

  می باشد ت و اعالم نظر قطعی شوراي انضباطیاست منوط به موافق

به عهده شوراي  ا محیط هاي وابستهارتکابی دانشجو در داخل یا خارج از دانشگاه ی یدگی به تخلفاترس -2

  انضباطی می باشد

آن درخصوص مراجع قضایی، گزینش سازمان ها و امثال پاسخگویی به مراجع ذیصالح استعالم کننده نظیر  -3

به  دانشگاهدانشگاه صرفاً توسط دبیرخانه شوراي انضباطی  سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در

 عنوان تنها مرجع ذیصالح انجام می گیرد

از سهمیه استعداد درخشان، استفاده دانشجوي عزیز، آیا می دانید دانشجویانی که داراي احکام انضباطی می باشند، 

  .  تخدام در مراکز دولتی محروم می باشندباالتر و استحصیل در مقاطع دریافت مجوز نشریه، عضویت در شوراهاي صنفی، 

  

  راه هاي ارتباطی با شوراي انضباطی دانشگاه 
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