
 

 نامه انضباطي دانشجويان نامه اجرائي مربوط به آئين شيوه

مجتمع آموزش عالي 

 گناباد

 

وزراي علوم تحقيقات و فناوري و  61/3/88 مصوب

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي



     1       نامه انضباطي دانشجوياناجرائي مربوط به آئین نامهوهیش

 

 يتعالبسمه

  مقدمه

حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري  ثمر نشست،  به واالمقامانقالب اسالمي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام )ره( و خون مطهر شهداي    

كهه اسالمي  جوان و دانشجو بود. جوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاسته از تفكر انقالب قشر خصوصبهو احساس مسئوليت آحاد جامعه و 

كشور را دگرگون نموده و عرصه جديدي را در تاريخ فرهنگ بشري  در انديشه و كالم امام )ره( آشكار است، ساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي

  .گشودند

 نوانعبهه شهوند و اهميهت نقها دانشهجويانالب و تنوير افكار مردم محسوب مياركان مؤثر در حركت انق ، به تحقيق، يكي ازهادانشگاه    

و صيانت از  هادانشگاه، مسائل فرهنگي رويازايناست.  انكارناپذير نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقالب، تثبيت نظام و دفاع از آن

 موردعنايهت( معظم رهبهري ) مهدظ ّلظهه  يكي از محورهاي اصلي در كالم امام )ره( و رهنمودهاي مقام عنوانبهرفيع آنها همواره  جايگاه و منزلت

  .خاص بوده است

دانشهگاهيان، از طريهق  هاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي محيط داشتننگهدانشگاه و كمك به سالم  پاسداري از جايگاه رفيع    

ديگران از اهداف مهمهي و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي  هنجارشكني   ،نظميبيترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با 

. بديهي اسهت بهاوجود اعضهاي دانشهمند و دانشهجو در گرددميانضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل  هايكميتهكه شوند ميمحسوب 

اصول  ، جزويريگتصميمو عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و  برخورد صحيح هايشيوه، توجه به هاكميتهتركيب شوراي 

  .شوندميتلقي  شوراهااين  ناپذيرخدشهاساسي و 

دانشجو و تأثير تربيتهي و  دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي برخورد سطحي با تخلفات    

 ،بنهابراينبا تخلفات كمتر به همهراه نخواههد داشهت.  ايجامعهن به ثبتي در راستاي رسيد فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان، پيامدم

و عمل شود كه اثهرات منفهي  گيريتصميم ايگونهبهو  قرارگرفته مدنظرضروري است كه در صدور احكام انضباطي، آثار تبعي اجراي احكام نيز 

كهه در ايهن  طلبهدمير صدور احكام مناسب و مؤثر ّرافت خاصي را كنا آميز درتربيتي و تذكر  هايشيوه برخوردها به حداقل كاها يابد. اتخاذ

  .انضباطي ايفا خواهد نمود هايكميته رابطه صدور احكام تعليقي نقا مهمي در نيل به اهداف تربيتي 

است. ايجهاد و حفهظ جهوظ  انضباطي در واكنا به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد هاياز كميتهپرهيز از استفاده ابزاري     

و پهذيرش فضهاي  صدرسعهآنان، نيازمند  هايپرسامسائل دانشجويان و پاسخگويي به مشكالت و  وفصلحلصميميظت، تفاهم و اعتماد، از طريق 

اه داشته و موجب كاها زيانباري را به همر ، گريز از پاسخگويي به دانشجو و توسل به برخورد انضباطي صرف، نتايجدرنتيجه. گفتگو استانتقاد و 

  .اعتماد دانشجو به اين نهاد ارزشمند خواهد شد

مهديريت  هدرمجموعهنههادي حسهاس  عنوانبهه، شودميشوراي انضباطي ناميده  اختصاربهكه از اين پس  ، شوراي كميته انضباطيدرهرحال    

از منا دانشجويي و اخالق متعالي، وّايف اساسي دانشگاه در  نخود در رسيدگي به تخطي دانشجويا گاه، موّف است كه ضمن انجام مسئوليتدانش

برخوردي كه موجبهات تحقيهر و  از هرگونهداشته و  مدنظردر آنان را  نفساعتمادبهو تقويت روحيه استقالل و  راستاي رشد استعدادهاي دانشجويان

، و تفتيااست. اما، با تأكيد به پرهيز از هرگونه تجسس  ناپذيراجتناب  ،، در مواردي، تنبيههرچند، اجتناب ورزد. كندميتوهين به دانشجو را فراهم 

و زمينه اجتناب از تخلهف  آغازشدهضرورت دارد كه اين برخورد، توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد.از اولين مراحل تذكر و ارشاد 

  .خاطي و محيط ايجاد نمايد در فردو ميل به اصالح را 

انضباطي، بر  تر احكامدقيقتنظيم  منظوربه     وجود دارد، گراييقانونهر چه بيشتر اين نهاد به سمت  دهيدر جهت اكنونهمضرورتي كه با    

اد ، و بهه اسهتنشودميناميده «  نامهآيين»  اختصاربهكه  63/1/43تاريخ  فرهنگي بهشوراي عالي انقالب  358انضباطي مصوب جلسه  نامهآييناساس 

تخلفات و رفع ابههام  ترجزئيحاضر، باهدف تفكيك «  نامهشيوه»  ،5/8/44و  26/4/44آن شورا به تاريخ  334و  329جلسات  از مصوباتبند اول 

مراجهع ، وحدت رويه بيشتر در احكام صادره، و نيهز، تعيهين درنتيجهميان تخلفات و تنبيهات، و  ايجاد تناسباز تداخل و كليت در آنها، تطبيق و 

 است : شدهتدوينصالحه براي تشخيص وقوع برخي تخلفات، به شرح زير، 
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                           : 1بخش 

 ترکيب اعضای شوراهای انضباطي دانشجويان

پيشهين از  ايهتجربههشوراي عالي انقالب فرهنگي و با تكيهه بهر  5/8/44و  26/4/44مورخ  334و  329به استناد بند اول از مصوبات  -6ماده 

، تركيهب 29/62/6348، پيرو ابالغيهه مهورخ هادانشگاه تجديدنظري انضباطي و نيز ضرورت تمايز ميان اعضاي شوراهاي بدوي و شوراهاعملكرد 

س . ضروري اسهت ريهيشودميو شوراي مركزي انضباطي و شرايط عضويت آنها به شرح زير اصالح و تعيين  هادانشگاهي انضباطي شوراهااعضاي 

 اقدام كند. هاآندانشگاه، پيا از هرگونه اتخاذ تصميم در شوراهاي انضباطي دانشگاه، نسبت به ترميم و تكميل اعضاي 

را ندارنهد،  شهدهتعييني كه عضوي از اعضهاي هايمجموعهو يا  جديدالتأسيسآموزش عالي  هايهدرمجموعضمناً، تشكيل شوراهاي انضباطي    

و چنانچه، شهرايط تأييهد الزم را احهراز ننماينهد،  باشدمي، نمايندميو يا ترتيبي كه تعيين  ربطذيزي انضباطي وزارتين منوط به تأييد شوراي مرك

 .گرددميي همجوار، جهت رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان آنان تعيين هادانشگاه شوراهاي انضباطي يكي از

 هتركيب اعضاي شوراي انضباطي بدوي دانشگا –الف 

 رييس شوراي بدوي  عنوانبهمعاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه،  -6

يكي از اعضاي هيأت علمي گروه معارف يا حقوق دانشگاه و يا معاونان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به انتخاب مسئول  -2

 دفتر يادشده 

 هادانشكدهتوسط  شدهمعرفيدانشگاه از ميان اعضاي هيأت علمي يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه، به انتخاب شوراي  -3

 هادانشكدهتوسط  شدهمعرفيدو نفر دانشجوي دانشگاه، به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه از ميان دانشجويان  -3

 دبير شوراي انضباطي بدوي به پيشنهاد رييس شوراي بدوي و انتخاب رييس دانشگاه، بدون داشتن حق رأي -5

تعيين كليه اعضاء تركيب فوق الزامي بوده، جلسات با حضور رييس و دبير شوراي انضباطي بدوي و حداقل دو عضو ديگهر تشهكيل  -6بصره ت

 و احكام آن با سه رأي موافق معتبر است. شودمي

ريهيس شهوراي  عنوانبههن دانشجويي معاو باشند، شدهتشكيلمجزا  صورتبهچنانچه، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه،  -2تبصره 

 بدوي است.

دانشهگاه و تأييهد شهوراي مركهزي  تجديهدنظري گسترده، به پيشنهاد شوراي هادانشگاهتركيب اعضاي شوراهاي بدوي اقماري در  -3تبصره 

 .شودميانضباطي تعيين 

تشكيل شوراي حهل اخهتالف و ارشهاد دانشهجويي در  خود، نسبت به تجديدنظرحسب تشخيص شوراي انضباطي  توانندمي هادانشگاه -3تبصره 

رييس هيأت، مسئول دفتر مشاوره يا جانشين وي، يك نفر  عنوانبهشوراي انضباطي بدوي، متشكل از دبير شوراي بدوي يا جانشين وي  زيرمجموعه

رهبري در دانشگاه، براي بررسي مقدماتي و تهالش از اعضاي هيأت علمي ترجيحاً از گروه حقوق و يكي از معاونان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم 

انضباطي ارجاع شده توسط رييس شوراي انضباطي بدوي، از بعد ارشادي و تنبهي با تفويض اختيهار تعيهين  هايگزارشبراي حل مشكل يا اختالف 

 اقدام نمايند. 3تنبيه تا بند 

 دانشگاه تجديدنظرتركيب اعضاي كميته انضباطي  -ب 

  تجديدنظررييس شوراي  عنوانبهشگاه، رييس دان -6
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 مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  -2

 هادانشكدهتوسط  شدهمعرفيدو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه، به انتخاب شوراي دانشگاه، از ميان اعضاي هيأت علمي  -3

   هادانشكدهتوسط  شدهمعرفينشگاه، از ميان دانشجويان يك نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دا -3

 ، بدون داشتن حق رأيتجديدنظردبير شوراي  عنوانبهمعاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه،  -5

، با حضور رييس و دبيهر شهورا و حهداقل دو عضهو ديگهر تجديدنظرتعيين كليه اعضاي تركيب فوق، الزامي بوده، جلسات شوراي  -6تبصره 

 .اجراستقابلو احكام آن با سه رأي موافق  شدهيلتشك

دبيهر شهوراي  عنوانبههمعاون دانشجويي،  باشند، شدهتشكيلمجزا  صورتبهچنانچه، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه،  -2تبصره  

 يكي از دو عضو هيأت علمي دانشگاه است. عنوانبهو معاون فرهنگي،  تجديدنظر

 ، نبايد عضو داراي رأي شوراي بدوي باشند.تجديدنظراي داراي رأي در شوراي اعض -3تبصره  

 تركيب اعضاي شوراي مركزي انضباطي دانشجويان  –ج 

 يس شورائر عنوانبهمعاون دانشجويي وزارت علوم يا معاون دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد،  -6

 داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد دانشجويان مديركل -2

و  هادانشهگاه، به پيشنهاد رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبهري در هادانشگاهيكي از مسؤوالن دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  -3

 درمان و آموزش پزشكي، حسب موردحكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، 

، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم، تحقيقات و فنهاوري هادانشگاهيك نفر حقوقدان از بين اعضاي هيأت علمي  -3

 يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد 

ي مركزي انضباطي و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري يها بهداشهت، ، به پيشنهاد رييس شوراهادانشگاهيك نفر از اعضاي هيأت علمي  -5

 درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد

به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضهباطي و حكهم وزيهر علهوم،  هادانشگاهيك نفر دانشجو از ميان اعضاي دانشجويي شوراهاي انضباطي  -1

 كي، حسب موردتحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزش

، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكهم وزيهر علهوم، تحقيقهات و فنهاوري يها هادانشگاهمعاون دانشجويي و فرهنگي يكي از  -4

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد

علوم، تحقيقات و فنهاوري يها بهداشهت،  دبير شوراي مركزي انضباطي دانشجويان،، به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضباطي و حكم وزير -8

 درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد، بدون داشتن حق رأي 

و  يابهدميرسهميت  رأيصهاحبعضهو  5تعيين كليه اعضاي تركيب فوق، الزامي بوده، جلسات شوراي مركزي انضباطي با حضهور  -6تبصره 

 . االجراستالزمر بوده و احكام قطعي آن، رأي موافق از بين اعضاي حاضر معتب 3تصميمات جلسه با حداقل 
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بوده يا در آن موضهوع قهبالً رأي داده  از موضوعاتي كه خود طرف دعوا يكهيچيا مركزي، در  تجديدنظراعضاي شوراهاي بدوي،  -2تبصره 

 باشند، حق رأي ندارند ؛ البته، صرفاً ارائه توضيح يا اعالم نظر در بعد شكلي پرونده مانعي ندارد.

 .گرددميعضويت عضو دانشجويي در شوراهاي انضباطي دانشگاه، با ابالغ حكم عضويت در شوراي مركزي لغو  -3صره تب

 شرايط عضويت و روش انتخاب –د 

و اسهتقالل نظهر از حسهن شههرت  داريامانهت، بايد در تقهوي، شوندميكليه اعضاي شوراهاي انضباطي كه به لحاظ شخصيت حقيقي انتخاب 

باشند. عالوه بر آن، هر يك از اعضاي منتخب بايد داراي شرايط خاص باشند كه شهرايط عضهويت و  سوءسابقهبوده، مورد وثوق و فاقد برخوردار 

 به شرح زير است : هاآنروش انتخاب 

 اعضاي هيأت علمي : -6

 اعضاي هيأت علمي منتخب، بايد متأهل باشند.  - 6/6

از بين اعضهاي  تجديدنظريكي از اعضاي هيأت علمي شوراهاي بدوي يا  كمدست؛ بايد  شودميدريس يي كه رشته حقوق تهادانشگاهدر  - 2/6

ي ديگهر را كهه هادانشگاهبراي اين منظور، يكي از اعضاي هيأت علمي  توانندمي هادانشگاهحقوق انتخاب شود.ساير  ٔ  درزمينههيأت علمي مدرس 

 . درآورندانضباطي خود  شوراهاي حقوق تخصص دارند، به عضويت يكي از ٔ  درزمينه

معرفهي  هادانشهكده، اعضاي شوراهاي انضباطي دانشگاه را از ميان اعضاي هيأت علمي كه شوراهاي باريكشوراي دانشگاه، هر دو سال  - 3/6

 . نمايدمي، انتخاب كنندمي

 دانشجويان :-2

 از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد يا دكتري باشند. ه، تحصيالت تكميلي در دانشگا هايدورهمتأهل و در صورت وجود  - 6/2

حداقل، نيمي از واحدهاي آموزشي دوره تحصيلي خود را گذرانده باشند، مگر آنكه، يكي از مقاطع تحصهيلي پيشهين خهود را در همهان  - 2/2

 دانشگاه به پايان رسانده باشند. 

 شند. در طي مدت تحصيل خود در دانشگاه، مشروط نشده با - 3/2

 سابقه تنبيه انضباطي نداشته باشند. - 3/2

 .كندمي از هر دانشكده انتخاب شدگانمعرفينفر  2شوراي فرهنگي دانشگاه، دانشجويان منتخب را از ميان  – 5/2

 دبير شوراهاي بدوي و شوراي مركزي :-3

ترجيحاً امور انضهباطي دانشهگاه، كهه واجهد پسهت سهازماني ، از بين كاركنان حوزه دانشجويي، هادانشگاهدبير شوراي انضباطي بدوي  - 6/3

؛ مشروط بر آن كه متأهل و داراي حسهن شههرت  شودمي، از اعضاي هيأت علمي دانشگاه انتخاب اين صورتكارشناسي يا باالتر هستند و در غير 

آموزشي الزم جهت شروع به كار دبيران جديد بهه  يهادورهفردي و طي  يهاتيصالحدر برخورد مناسب با دانشجويان باشد. ضمناً ارسال مدارک 

 شوراي انضباطي مركزي و اخذ تأييد آن مراجع الزامي است.

دبير شوراي مركزي انضباطي از ميان كاركنان واجد پست سازماني كارشناسي يا باالتر دبيرخانه شوراي مركزي يا اعضاي هيأت علمهي  – 2/3

 .شودمييا وزارت انتخاب  هادانشگاهمتأهل 
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انتخاب اعضاي هيأت علمي در شوراهاي انضباطي دانشگاه، الزم است رييس دانشگاه، حداقل، دو ماه پيا از پايهان دوره عضهويت  منظوربه -3

مهين را اخذ و به شوراي دانشگاه ارائه كند. معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، ه هادانشكدهتوسط  شدهمعرفيايشان، فهرست اعضاي هيأت علمي 

 به شوراي فرهنگي دانشگاه به عهده دارد. هادانشكدهتوسط  شدهمعرفيمسؤوليت را در معرفي دانشجويان 

 و انتخاب مجدد بالمانع است. شوندمياعضاي منتخب شوراهاي انضباطي، به مدت دو سال انتخاب  -5      

 ني اعضاي منتخب اقدام كند :در هر يك از موارد زير نسبت به جايگزي توانديمرييس شورا  -1      

 ، به تشخيص شورارموجهيغسه جلسه متوالي يا شا جلسه متناوب غيبت  -6/1     

 عدم امكان حضور در جلسات شوراي انضباطي به مدت يك نيمسال يا بيشتر  -2/1

 از بين رفتن شرايط عمومي يا خاص عضويت در شورا -3/1

، با هماهنگي رييس شوراي انضهباطي، حسهب مهورد، از كندميانضباطي دانشجويان مشخص  نامهآيينكه به ترتيبي  توانديمدبير شورا  -4      

 افراد مطلع، براي شركت در جلسات شوراي انضباطي، بدون داشتن حق رأي، دعوت كند.

و شهوراي حهل  ي رييس دانشگاهبه امضا تجديدنظرتأييد و ابالغ احكام عضويت اعضاي شوراي مركزي به امضاي وزير، شوراهاي بدوي و  -8

 تجديهدنظراعضاء، به تشخيص رييس شهوراي  دييتأعدم. عزل يا شودمياختالف و ارشاد دانشجويي به امضاي رييس شوراي بدوي در دانشگاه انجام 

 .باشدمي

ر عنهوان ديگهر، برابهر ضهوابط، نماينده، جانشين يا ه عنوانبهپس از تعيين اعضاي شوراها، معرفي فرد جايگزين جهت حضور در جلسات  -9

 .گرددمينبوده و موجب عدم وجاهت آراي صادره  ريپذامكان

باشد و دانشگاه ناگزير به اسهتفاده از نهامبرده باشهد، الزم  نامهوهيشدر اين  شدهتعيينچنانچه، هر يك از اعضاي شورا، فاقد يكي از شرايط  -64

 د.است در مورد وي از شوراي مركزي استعالم نماي

  
                                                     : 2بخش 

 تخلفات و تنبيهات

 تنبيهات تفكيك -1ماده 

 : شوندمي زير تفكيك صورتبه نامهآيين 4احكام انضباطي تنبيهات ماده  ترقيدق قيتطباستناد و  منظوربه    

 اعمال شود :تواند ميا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان شوراهاي انضباطي دانشگاه ي با حکمتنبيهاتي كه  -الف

 احضار و اخطار شفاهي  -6

 دانشجو در پروندهتذكر كتبي بدون درج   -2

 دانشجو در پروندهاخطار كتبي بدون درج   -3

 دانشجو در پروندهتذكر كتبي و درج   -3

 دانشجو در پروندهتوبيخ كتبي و درج   -5
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 امتحان مربوط به تخلف درس يادر  25/4دادن نمره   -1

 از تحصيلو يا ايجاد تغيير در آنها، از قبيل وام، خوابگاه و غيره، از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده  رفاهي دانشگاهمحروميت از تسهيالت   -4

 دريافت خسارت از دانشجو، در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.  -8

 ک نيمسال، بدون احتساب سنوات موقت از تحصيل به مدتي منع  -9

 مدت يك نيمسال، با احتساب سنوات منع موقت از تحصيل به -64

 ، بدون احتساب سنواتدونيم سالمدت  منع موقت از تحصيل به -66

 مدت دو نيمسال، با احتساب سنوات منع موقت از تحصيل به -62

 اعمال شود : تواندميركزي انضباطي نسبت به دانشجو تنبيهاتي كه فقط با حکم شوراي م  -ب 

 مدت سه نيمسال، بدون احتساب سنوات منع موقت از تحصيل به-63

 مدت سه نيمسال، با احتساب سنوات منع موقت از تحصيل به-63

 مدت چهار نيمسال، بدون احتساب سنوات منع موقت از تحصيل به-65

 مسال، با احتساب سنواتمدت چهار ني منع موقت از تحصيل به -61

 تغيير محل تحصيل دانشجو)همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم (-64

 دانشجو از روزانه به شبانه تبديل دوره تحصيلي-68

 اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي-69

 سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي 5تا  6، از هادانشگاهدر كليه  از تحصيلاخراج و محروميت      -24

با يكي از ديگر بندها و نيهز تركيهب  8تا  1تركيب تنبيهات بندهاي  صورتبهصدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف، تنها  -6تبصره      

 مجاز است. 61تا  9با هر يك از بندهاي  68و  64 تنبيهات بندهاي

 نامهآيين 4بند ب ماده  8بندها و تعليق بخشي از احكام نهايي با رعايت تبصره  در كليهي با ساير تنبيهات مندرج تركيب احكام تعليق -2تبصره  

 مجاز است.

كامل واقهع  طوربهشروع به تخلف : در مواردي كه قصد ارتكاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نمايد وليكن، تخلف  -3تبصره 

؛ و در غير اين صورت، حداقل تنبيهه مقهرر  شودميعنوان تخلف خاصي داشته باشد، محكوم به تنبيه همان تخلف  گرفتهانجامامات نشود، چنانچه اقد

. مجرد قصد ارتكاب تخلف و اقداماتي كه صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقيم با وقهوع تخلهف نداشهته باشهد، گرددميدر مورد تخلف اعمال 

 نخواهد بود. رسيدگيقابلبوده و از اين حيث، شروع به تخلف ن

تعدد تخلف : هرگاه فعل واحد، داراي عناوين متعدده تخلف باشد، چنانچه تخلفات ارتكابي مختلف نباشد، تنها شديدترين تنبيه مربوط  -3تبصره 

فات مجاز نيست ؛ و چنانچه تخلفات ارتكابي مختلهف .و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلشودميدر آن موضوع اعمال  شدهواقعبه يكي از تخلفات 
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داشته باشد، خاطي بهه تنبيهه  نامهشيوه؛ و اگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصي در  شودميباشد، براي هر يك از تخلفات، تنبيه جداگانه تعيين 

       .گرددميمقرر در آن بند محكوم 

اصلي  بنديك هاگروهاصلي هر يك از اين  هايبخا.باشدمي نامهآيين 1چهارگانه تخلفات ماده  الف تا د عناوين هايگروه شودمي يادآوري   

 .شودمياين بندهاي اصلي بوده و ارتكاب آنها تخلف از يك نوع تلقي  بنديتقسيم. بندهاي فرعي، شودميناميده 

، بعهد از ابهالغ حكهم قطعهي يها تعليقهي شهوراي نامهشيوهر در تكرار تخلف : در صورت محكوميت دانشجو به يكي از تنبيهات مقر -5تبصره 

با عنوان تكرار تخلف، تنبيهه  تواندمي، در حين اجراي حكم قطعي يا بعد از اجراي آن، مجدداً مرتكب همان تخلف شود، شوراي انضباطي تجديدنظر

 را تشديد نمايد. 

نشگاه محل تحصيل خود باشد، سابقه انضباطي قبلي، به نسبت نوع تخلف و تنبيهه چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطي در دا -1تبصره 

 از عوامل تشديد تنبيه خواهد بود. شدهتعيين

منع موقت از تحصيل را با احتساب سنوات و برخي را بدون احتسهاب  هاينيمسالبرخي از  توانمي 61الي  66در هر يك از بندهاي  -4تبصره 

 سنوات در نظر گرفت.

 61تا  9موضوعيت ندارد و بندهاي  اندگذراندهدرسي خود را  در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهاي 64صدور حكم انضباطي بند  -8تبصره 

مدرک تحصهيلي و  صدور منع منع موقت از اعطاي مدرک تحصيلي، با صدور گواهي يا بدون صدور گواهي گذراندن واحدهاي درسي يا صورتبه

 . گرددمي اعمال و واحدهاي درسي صادرگواهي گذراندن 

و نيز حق ورود  اندشدهمحكوم 61تا  9محروميت از ارائه خدمات و تسهيالت دانشجويي به دانشجوياني كه به يكي از تنبيهات بندهاي  -9تبصره 

  .باشدمي صالحديد شورا دانشجو به محيط دانشگاهي در زمان اجراي تنبيه، با

 شود. اطالع داده ه با محروميت از تحصيل همراه است، بهتر است به خانواده دانشجوي متخلفتنبيهاتي ك -64تبصره 

داخلي كهه  يهانامهبخا، مقررات، مصوبات و هانامهنييآانضباطي توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي ؛  نامهآيينبه لحاظ تصويب  -66تبصره 

           است. االتباعالزمدانشگاه  هايقسمتار ساقط و تصميم شوراي انضباطي براي كليه انضباطي باشند، از درجه اعتب نامهآيينمغاير با 

 تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات -2ماده 

قيد تنبيهات متناسب بر اساس  نامه باآييناين  1انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده  نامهآيين 4ماده  3تبصره  در راستاي تعميم اجراي 

            : شوندمياز اين بخا، به شرح زيهر تفصيهل داده   2ماده 

 جعل،سرقت، رشوه، اختالس، قتل (، وجرحضربرسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان ) از قبيل تهديد، تطميع، توهين، -الف

 هتاكي، افترا تهديد، تطميع، توهين، فحاشي،  -/الف6

 منيتتهديد يا ارعاب يا سلب ا  -/الف6/6 

 يا اخاذي نامهشيوهجرائم يا تخلفات مندرج در اين  براي ارتكاباخاذي يا تطميع -/الف2/6 

 حرمت يا هتكتوهين يا فحاشي - /الف3/6 

 افترا يا نشر اكاذيب-/الف3/6
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 .شودميوم محك نامهشيوه   اين  2ماده  62و در صورت تكرار تا بند  9تا  3از بندهاي  به يكيمرتكب هريك از بندهاي فوق 

دولتهي باشهد، تنبيهه  هايدسهتگاههيأت علمي يا مسؤوالن يا كارمندان دانشگاه و يا مسهؤوالن  از اعضايشاكي، يكي  كهدرصورتي -6تبصره 

 شود.  تشديد   63بند  و در صورت تكرار تا  صادرشده 62تا 9بندهاي از  تواندمي

 توانهدميقانون مجازات اسالمي يا قوانين موضوعه تصريح گرديده، شوراي انضباطي در خصوص تخلفات عمومي كه مجازات آنها در  -2تبصره 

 در ضمن رسيدگي انضباطي، شاكي را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعواي قضايي ) از طريق شورا ( راهنمايي نمايد.

 وجرحضرب -/الف2

 . شودمي ( محكوم  1بند  جزبه)  9تا  3از تنبيهات مندرج در بندهاي  به يكيضرب و شتم : مرتكب   -/الف6/2

تها بنهد  تواندمي، تنبيه صورت تكرارمضروب يكي از اعضاي هيأت علمي يا مسؤوالن يا كارمندان دانشگاه باشد، يا در كه درصورتي -6تبصره 

 تشديد شود. 63

 گردد. تشديد 63بند  تا تواندمي مورد تنبيه ،تناسببهدسته جمعي باشد،  صورتبهنزاع  كهدرصورتي -2تبصره 

شديد باشد يا شاكي خصوصي وجود داشته باشد،  وجرح بسيارضرب كهدرصورتيجرح :ضرب و شتمي كه منتهي به جرح شده باشد،   -/الف2/2

 تشديد شود. 61متناسب با مورد،تا بند  تواندميتنبيه 

 جعل و تزوير -/الف3

، راشيدن، قلم بهردن، الحهاق، محهوختن مهر يا امضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي، خراشيدن، تجعل و تزوير عبارت از ساختن نوشته يا سند يا سا

صاحب  به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه اينوشتهاثبات، سياه كردن، تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق 

 متقلبانه  قصدبه ، هاايننظاير  آن و

 جعل اسناد دولتي خارج از دانشگاه-ف/ال6/3

از تنبيهات مندرج در  به يكيباشد،  صادرشدهمتخلف را متناسب با احكام قضايي كه در مورد وي  تواندميدر صورت محكوميت قضايي،دانشگاه 

 ( محكوم كند. 1بند  جزبه)  62تا  5بندهاي 

 مسؤوالن دانشگاه جعل امضاي اساتيد يا-/الف2/3

دانشگاهي نيهز  در دروسجعل منجر به تحصيل نمره قبولي  كهدرصورتي. شودميمحكوم  5تا  3در بندهاي  تنبيهات مندرجيكي از متخلف، به  

 .شودمي نيز محكوم 64تا  4يكي از تنبيهات بندهاي  و  1متخلف به بند  باشد،  شده 

محكوم و به هيأت گزينا استاد و دانشجو معرفي  24تا  63تنبيهات بند چنانچه، جعل منتهي به پذيرش در دانشگاه شده باشد، دانشجو به يكي از 

 .  گرددمي

 جعل منتهي به خسارت شده باشد، متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نيز خواهد بود. كهدرصورتي -تبصره     

 ارائه اسناد جعلي به دانشگاه–/الف3/3
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يا تغيير  دروس دانشگاهيارائه سند جعلي منجر به قبولي در  كهدرصورتي. شودميمحكوم  5تا  3در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از  

ارائه سهند جعلهي منجهر بهه  كهدرصورتيو  شودميمحكوم  64تا  4بندهاي  مندرج درو يكي از تنبيهات  1در نمره شده باشد، متخلف، به تنبيه بند 

در  تنبيهات منهدرجانشگاه باشد، عالوه بر گزارش به هيأت مركزي گزينا دانشجو، به يكي از پذيرفته شدن و يا جزئي از شرايط پذيرش وي در د

 .شودميمحكوم  24تا  63بندهاي 

  

 ( افزارينرماز آن ) اعم از اسناد مكتوب يا  و استفادهجعل اسناد دانشگاه –/الف3/3

درسي دانشهگاه  گذراندن واحدهايمدرک مجعول گواهي  كهدرصورتي و شودميمحكوم  5تا  3در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 .شودميمحكوم  64تا  4مندرج در بندهاي  از تنبيهاتدر مورد آن دروس، متخلف به يكي  1باشد، عالوه بر اجراي بند 

 .شودميمحكوم  68الي  66دهاي بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد، به يكي از تنبيهات مندرج در بن يمبن يگواه، متخلف، كهدرصورتي

 جعل عنوان–/الف5/3

باشد، به يكهي از  قرار داده مورداستفادهشفاهي يا كتبي جعل و  طوربهدولتي را  يهادستگاهمسؤوالن دانشگاه يا  چنانچه، متخلف، عنوان يكي از

 .شودميمحكوم  64تا  4اي ، به يكي از بندهشده باشدمتخلف، از جعل عنوان منتفع  كهدرصورتيو  5تا  3 يبندها

 سرقت -/الف3

 به دانشگاه غير متعلقاموال  سرقت–/الف6/3

 .شودميمحكوم  8و بند  5تا  2متخلف، به يكي از بندهاي 

تشهديد  24تها بنهد  تواندميسرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته يا داراي شاكي خصوصي باشد، تنبيه  مشاركت باندهاياگر ارتكاب سرقت با 

 .شود

( اعمال  1بند جز به)  9تا  6بندهاي مندرج در  از تنبيهاتهمچنين، در صورت كتمان اطالعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي  

 .شودمي

 سرقت اموال دانشگاه– /الف 2/3

 69تها  9ز تنبيهات منهدرج دربنهدهاي يكي ا ، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم،8وارده طبق بند  جبران خسارتعالوه بر محكوميت به  

 باشد، مجاز است. شدهواقع در خوابگاهنيز چنانچه تخلف  4. به عالوه، اعمال تنبيه بند شودمياعمال 

 امتحاني يهاورقهافشاي سؤاالت يا  ايفروش سرقت و يا خريد، – /الف 3/3

 .شودميمحكوم  62تا  9ندهاي ، به يكي از تنبيهات مندرج در ب1بند به متخلف، عالوه بر محكوميت 

 هادادهسرقت و يا استفاده بدون اجازه اطالعات و – /الف 3/3

و رساله دكتري و ... كه متخلف  نامهانيپانوشتاري يا سرقت مطالب  يهادادهبدون ذكر منبع، سرقت اطالعات و  يبرداريكپاز هر طريق، نظير 

با استفاده از آن مطالب، براي خود ارزش علمي ايجاد كرده باشد، به  كهدرصورتيمحكوم خواهد شد و  68تا  9به يكي از تنبيهات بند  8 بربندعالوه 

 اعالم خواهد گرديد. ربطذينحو مقتضي، محكوميت متخلف به مراجع 
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 ارتشاء، كالهبرداري، اختالس -/الف5

 از دانشگاه در خارجحقيقي يا حقوقي  هايشخصيتاخذ يا دادن رشوه يا كالهبرداري از – /الف 6/5

 قرار دهد. مورداستفادهكالهبرداري، عبارت است از اينكه فردي با توسل به وسايل متقلبانه و با فريب ديگران، مالي را از يد او خارج و  

 .شودميمحكوم  5تا  6در صورت محكوميت قضايي،متخلف، به يكي از بندهاي 

 نشگاهيانبه يكي از دا اياز اخذ يا دادن رشوه –/الف2/5

شهده  دروس دانشهگاهيارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكهي از  كهدرصورتي. شودميمحكوم 5تا  6متخلف، به يكي از بندهاي  

 .شودمينيز محكوم  64تا  9و يكي از تنبيهات بندهاي  1باشد، به تنبيه بند 

 كالهبرداري در دانشگاه– /الف 3/5

 .  شودميمحكوم  5تا  3، متخلف به يكي از بندهاي 8وارده طبق بند  ان خسارتجبرعالوه بر محكوميت به  

 اختالس– /الف 3/5

يا  اختالس عبارت است از برداشتن مال غير، از راه خدعه كه مرتكب كارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد اختالس، مال منقول

 .كندميورد كارمندان دولت مصداق پيدا وجه نقد باشد. با اين تعريف، اختالس در م

، بهه يكهي از 8 طبق بنداموال مورد اختالس و ميزان مشاركت در آن، عالوه بر جبران خسارت  تناسببهدر صورت محكوميت قضايي،متخلف 

 .شودميمحكوم  63تا  9يا  5تا  3بندهاي 

 .گرددميمحكوم  62تا  9، به يكي از تنبيهات 8عالوه بر بند اختالس با معاونت و يا همكاري دانشجويي صورت پذيرد،  كهدرصورتي

 هرمي و امثال آن يهاشركتفعاليت در – /الف 5/5

 قابل تشديد است. 24كه در صورت تكرار، تنبيه تا بند  گردديممحكوم  62تا  4متخلف، ضمن جبران خسارت، به يكي از تنبيهات بند 

 دوفروشيخرنگهداري، حمل،  -/الف1

 دوفروشيخرنگهداري، حمل، – لف /ا6/1

 .گرددميمحكوم  63تا  5مورد، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي  تناسببهاسلحه گرم يا سرد،  خريدوفروشدر صورت نگهداري، حمل و  

 تهديد با استفاده از سالح– /الف 2/1

تخلف، بهه يكهي از  تناسببهچنانچه، از سالح استفاده نمايد،  و گرددميمحكوم  61تا  9در صورت تهديد با اسلحه، مرتكب به يكي از بندهاي  

 .گرددميمحكوم  24تا  9بندهاي 

 قتل  -/الف4

  ارتكاب قتل عمد – /الف 6/4

 .االجراستالزمدر خصوص وي  24يا  69در صورت محكوميت قضايي،تنبيه بندهاي  
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 شركت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد– /الف 2/4

 .شودمياعمال  24الي  65يت قضايي، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي در صورت محكوم

 قتل غيرعمد يا مشاركت در آن – /الف 3/4

 تجديهدنظرو شهوراي  شهودميچنانچه، دانشجويي به دليل قتل غير عمد، به حبس محكوم شده باشد، مدت حبس، مرخصي تحصهيلي محسهوب 

 تحصيل نامبرده به شوراي مركزي انضباطي اقدام نمايد. نسبت به ارائه پيشنهاد تغيير محل تواندمي

 و اداری  تخلفات آموزشيرسيدگي به  -ب 

 تقلب در امتحان يا تكاليف مربوط -/ب6

كه مجاز نباشد، با قصد قبلي براي ارائه نتيجه يك فعاليهت ي به صورتتقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطالعات، تجهيزات و يا امكانات، 

 وزشي يا پژوهشي موّف.آم

مربوط و متناسب بها نهوع تقلهب بهه يكهي از  در خصوص امتحان يا تكاليف 1متخلف، چنانچه، از تقلب منتفع شده باشد به تنبيه مندرج دربند 

 قابل تشديد است. 62تا  9. در صورت تكرار تخلف، تنبيه به يكي از بندهاي شودميمحكوم  5تا 6تنبيهات بندهاي 

قلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبين جلسه و نظر مدرس يا دانشكده و تأييهد معاونهت آموزشهي بهه شهوراي انضهباطي ارسهال ت -6تبصره 

 .گرددمي

 .گرددميپاسخ اشتباهي كه نتيجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نيز مشمول موضوع انتفاع  -2تبصره 

 .گرددمي/الف نيز 3/3الوه بر تكرار درس، مشمول بند و رساله دكتري، ع نامهپايانتقلب در  -3تبصره 

 . باشدميبراي تقلب، معادل حذف درس يا تكاليف مربوط، با الزام در تكرار آن  1تعليق تنبيه بند  -3تبصره 

 .گرددمي تعليقي صورتبه 1و بند  5تا  6دانشجوي همكاري كننده در انجام تقلب، مشمول يكي ا ز بندهاي  -5تبصره 

 امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان  فرستادن شخص ديگري به جاي خود به -/ب2

 فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان– /ب 6/2

 .شودميمحكوم  62تا   9در درس مربوط و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1دربند متخلف، به تنبيه مندرج 

 شركت به جاي ديگري در امتحان– /ب 2/2

 .شودميمحكوم  62تا  9مندرج در بندهاي  لف، به يكي از تنبيهاتمتخ

 .شوندمي/ب 2/ب و 6، مشمول بندهاي شوندميآزمون رسمي به دانشجويان اعالم  عنوانبهكه از سوي دانشگاه،  هاييآزمونكليه  -6تبصره 

قرائن ديگر كه عامل معنهوي در تخلهف تقلهب را محهرز ات جلسه امتحان، بدون ارتكاب فعلي از جانب متخلف يا وجود رنقض مقر -2تبصره 

 .شودمي/ب ن2/ب و 6نكند، مشمول بندهاي 

 بند باالتر از سقف تنبيه گردد. 2تا موجب تشديد تنبيه انضباطي  تواندميمورد  تناسببهارتكاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون،  -3تبصره 
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 ا شركت به جاي ديگري در كالس درسفرستادن ديگري به جاي خود در كالس درس ي– /ب 3/2

مجهاز غيبهت  ازحهدبيا. چنانچه، اين تخلف در يك درس شودميمحكوم  3تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، در نوبت اول، به يكي از 

دانشجوي دارنده درس، هر يك مذكور براي  هايغيبتدر مقررات آموزشي استمرار يافته باشد، عالوه بر اجراي ضوابط آموزشي در قبال  شدهتعيين

 .گرددميمحكوم  9يا  5از متخلفين، به يكي از بندهاي 

 دانشگاه يا خوابگاه شود. هايبرنامهموجب اخالل يا وقفه يا مزاحمت در اجراي  حقيقي كهاز سوي اشخاص  هر فعليارتكاب  -/ب3

 م خوابگاهيا نظ هابرنامهاخالل يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي – /ب 6/3

 .شودمي( محكوم  1بند جز به)  8تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از  

 يا نظم دانشگاه هادر برنامهاخالل يا ايجاد وقفه – /ب 2/3

 .شودمي( محكوم  1بند جز به)  9تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجبه يكي از متخلف 

منهدرج  از تنبيههات، منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود، متخلف، به يكي ، اخالل در نظمكهدرصورتي -6تبصره 

 .شودميمحكوم  64تا  4در بندهاي 

 63تا  66بندهاي  از تنبيهاتبا تحريك ديگران يا تشكيل گروه همراه باشد، متخلف، به يكي  به اغتشاش، اخالل، منجر كهدرصورتي -2تبصره 

          .شودميمحكوم 

 شود. تشديد  65تا بند  تواندميباشد، تنبيه  وجرحضرب، اخالل يا اغتشاش، همراه با كهدرصورتي -3تبصره 

 61تا بند  تواندمي/ب بوده و تنبيه آن 2/3دانشگاه، مشمول بند  صالحيذتجمع دانشجويان، بدون مجوز و هماهنگي با مراجع  هرگونه -3تبصره 

 تشديد گردد.

 مقررات دانشگاهعدم رعايت – /ب 3/3

متخلف بهه  اجرايي آن (، نامهوهيو شانضباطي  نامهآيينمربوط ) مشروط به عدم تناقض آنها با  يهانامهنييآدر  تنبيهات مندرجعالوه بر اعمال 

 است. قابل تشديد 64تا  4و  5ا ت 3و در صورت تكرار، تنبيه تا بندهاي  شوديممحكوم   5تا  6يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 

 عدم رعايت مقررات خوابگاه– / ب 3/3

اجرايي آن (، متخلف، به  نامهو شيوهانضباطي  نامهآيينمربوط ) مشروط به عدم تناقض آنها با  هاينامهآييندر  تنبيهات مندرجعالوه بر اعمال  

 قابل تشديد است.  4تا  3صورت تكرار، تنبيه از بندهاي و در  شودميمحكوم   5تا  6يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 

 يا كتمان حقايق به دانشگاهدادن اطالعات ناصحيح  – / ب5/3

شهود، عهالوه بهر  هاي دانشگاهبرنامهيا كتمان حقايق، اعم از شفاهي يا كتبي، باعث انتفاع دانشجو يا اختالل در  چنانچه، دادن اطالعات ناصحيح

 .شودمي( محكوم  1بند  جزبه) 8تا  6مربوط، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي  هاينامهآيينج در اعمال تنبيهات مندر

 درامانتخيانتو يا  يا خصوصيايراد خسارت به اموال عمومي  -/ب3

 داري از اموال عمومي درامانتخيانتايراد خسارت به اموال عمومي و يا –/ ب6/3
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 .شودمي(محكوم  1بند جز به)  64تا  6، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8خسارت وارده طبق بند  رانبه جبمرتكب، عالوه بر محكوميت  

 ياموال شخصداري از  درامانتخيانتايراد خسارت به اموال شخصي يا –/ ب2/3

 .شودمياعمال 5تا  6ر بندهاي ، يكي از تنبيهات مندرج د8،عالوه بر محكوميت به جبران خسارت طبق بند مالصاحبدر صورت شكايت  

 تخلفات سياسي و يا امنيتي  –رسيدگي به تعرضات ديني -ج

 آنها وابسته بهمحارب يا مفسد يا افراد  هايگروهك دادن اطالعات خالف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا  -/ج 1

 توانهدميمذكور گردد، تنبيه وي هاي گروهك. اگر تخلف، منجر به انتفاع شودميمحكوم  5تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 صادر شود. 63تا  9از بندهاي 

 نفع آنها  به هر عمليهواداري و انجام دادن  محارب يا مفسد يا ملحد يا  هايگروهك عضويت در -/ج 2

 احكام قضايي، فعاليت آنها ممنوع شده باشد ( موجببهيي كه هاگروهي غيرقانوني منحله )هاگروهاز  ياهو اداريعضويت  – / ج6/2

 .شودميمحكوم  5تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از  

 باشد غيرقانوني هاينفع گروهانجام اعمالي كه به  – / ج2/2

 .شودميتعيين  62تا  8در بندهاي  تنبيهات مندرجتنبيه متخلف، از 

 الحادي يا غيرقانوني و مكاتب هاگروهكغ به نفع فعاليت و تبلي -/ج 3

نظام جمههوري  و معاندمحارب  هايگروهكفعاليتي به نفع  كهدرصورتي. شودميمحكوم  5تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 .شودميمحكوم  63تا 9اسالمي ايران باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 

نظهام جمههوري اسهالمي)مانند تظهاهر بهه  بهر ضهدتوهين به شعائر و مقدسات اسالمي يا ملي، اديان رسمي كشور و يا ارتكاب اعمالي  -/ج 3

 و نظاير آن ( پخا اعالميه، توهين به حجاب، فحاشي، شعارنويسي، خواريروزه

قابل تشديد  61و در صورت محكوميت قضايي، تنبيه تا بند  شوديم( محكوم  1بند  جزبه)  8تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 است.

قبلهي واقهع  به تنبيهاتمكرر و بدون توجه  طوربهبلوا و آشوب صورت گيرد يا  قصدبهجمعي و  صورتعمل بهارتكاب  كهدرصورتي-تبصره 

 صادر شود. 24تا  66شود، يكي از بندهاي 

 نشگاهآشوب در محيط دا و ايجاد بلوا -/ج 5

. اگر بلوا، در جهت ضربه زدن بهاركان نظام و با همهاهنگي و شودمي( تعيين  1بند  جزبه)  63تا  5در بندهاي  تنبيهات مندرجتنبيه متخلف، از 

م و در صهورت محكهو 24تها  63از دانشگاه باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات بندهاي  غيرقانوني خارجي هاگروهقبلي يا با هدايت از  ريزيبرنامه

 .گرددميصالحديد شورا، موضوع به مراجع قضايي ارجاع 

  
 رسيدگي به تخلفات اخالقي -د 

 موارد گونهاينو توزيع  خريدوفروشو ... ( يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در  گردانروان، زاتوهم) مخدر،  اعتيادآوراستعمال مواد  -/د 6
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 و اماكن مرتبطاستعمال دخانيات در دانشگاه –/ د6/6

 قابل تشديد است. 62بند  و در صورت تكرار تا گرددميمحكوم  5تا  2 تنبيهات بندهايمتخلف، به يكي از 

 اعتيادآوراستفاده از مواد  – / د2/6

 ديد است.قابل تش 62كه در صورت تكرار تا بند  شودمي( محكوم  1بند  جزبه)  64تا  3متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 

 اعتيادآوراعتياد به مواد –/ د3/6 

 . شودميمحكوم  68تا  8و در صورت عدم توجه به تنبيهات قبلي، به يكي از بندهاي  5تا  3متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 

كه در صهورت مثبهت بهودن آزمهايا  محرمانه، از افراد مشكوک، با اجازه معاون دانشجويي مجاز است صورتاعتياد بهاخذ آزمايا  -تبصره

محكوم شده باشد، منوط به منفي  68تا  9دانشجوي معتاد كه به يكي از بندهاي  ادامه تحصيل؛ به عالوه،  شودمياعتياد، به خانواده دانشجو اطالع داده 

 مذكور، پس از پايان دوره محروميت است. بودن آزمايا

 اعتيادآور  ادتوزيع مويا  خريدوفروشنگهداري،  – / د3/6

 از اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه،  كهدرصورتيو  شودميمحكوم  63تا  8در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور  – / د5/6

 .شودميمحكوم  61تا  8ندرج در بندهاي وابسته به دانشگاه، به يكي از تنبيهات م از اماكنمتخلف، در صورت استفاده 

 استفاده از مشروبات الكلي – / د1/6

 .شودميمحكوم  5تا  3در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 9تا  4دهاي از تنبيهات مندرج دربن تواندمي و آثار سوء عمومي داشته باشد، تنبيه وي  دادهرخ به دانشگاه، در اماكن وابسته يا مربوط اگر تخلف

 صادر شود.

 و توزيع مشروبات الكلي خريدوفروشنگهداري،  – / د4/6

 بهرداريبهرهمنظهور  براي ايناز اماكن وابسته به دانشگاه  كهدرصورتي. شودميمحكوم  62تا  8در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از  

 تشديد است.  قابل 68، تنبيه وي تا بند 4شده باشد، عالوه بر اعمال بند 

 دعوت از ديگران براي شركت در آن الكلي ومشروبات  استفاده ازتشكيل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي  – / د8/6

قابهل  68و در صورت ارتكاب همه موارد تنبيه تا بند  61تا  64چنانچه، متخلف، مرتكب يك مورد از تخلفات شود، به يكي از تنبيهات بندهاي 

 تشديد است. 

 و نگهداري آالت و وسايل قمار خريدوفروشارتكاب قمار، تجاهر به قمار يا  – / د9/6

كه در آن بازنده موّف به تأديه شرط به نفع برنده باشد. چنانچه، اين عمل بهه شهكل  بردوباختقمار عبارت است از انجام بازي همراه با شرط 

   مكرر، علني و با جسارت انجام گردد، تجاهر به قمار است.
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و چنانچه، مرتكب، تجاهر به قمهار داشهته باشهد، يكهي از  4تا  3 تنبيهات بندهاي، متخلف، صرفاً مرتكب قمار گردد، به يكي از كهدرصورتي

دهاي و نگهداري ابزار و آالت قمار نمايد، مرتكب، به يكي از تنبيهات بن خريدوفروش؛ و چنانچه، اقدام به  گرددمياعمال  64تا  4تنبيهات بندهاي 

 .گرددمي( محكوم  1بند  جزبه)  62تا  5

 محصوالت  گونهاينيا تكثير و توزيع  خريدوفروشيا مداخله در  غيرمجازنمايشي، گويشي يا نوشتاري  هايفرآوردهاستفاده از   -/د 2

حهاوي تصهاوير  ايرايانهه ههايفرآورده، نظير عكس، نشريات، فيلم يا غيرمجازنمايشي، گويشي يا نوشتاري  هايفرآوردهاستفاده از  – /د6/2

 مستهجن

 .شودميمحكوم  9تا  3در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، ضمن جبران خسارت، به يكي از 

حهاوي  ايرايانهه ههايفرآورده، نظير عكس، فيلم يها غيرمجازنمايشي، گويشي يا نوشتاري  هايفرآورده، تكثير و توزيع خريدوفروش–/د2/2

 تصاوير مستهجن

 .شودميمحكوم  61تا  5در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، ضمن جبران خسارت، به يكي از 

تخلفاتي نظير سوء استفاده از محصوالت صوتي و تصويري شخصي كه منجر به عدم رعايت حريم شخصي ديگران گردد ؛ مانند پيامك،  -تبصره

 /د گرديده و در صورت صالحديد، به محاكم قضايي ارجاع شود.2/2/د يا 6/2مشمول تنبيهات بندهاي  تواندميو ...  نگارپيام

 و الكترونيكي ايرايانهتخلفات  – /د3/2

( از طريق نفوذ به  افزاريسختيا  افزارينرم) تغيير، محو، متوقف سازي و ... (، تخريب رايانه )  ايرايانهحك كردن، ويروسي كردن، سابوتاژ 

و ضد امنيت ملي، هتهك حرمهت  غيراخالقي هايوبالگو  هاسايت، تهيه غيرقانونيبه اطالعات، شنود  غيرمجازسيستم، جاسوسي كردن و دستيابي 

ي دولتهي، هاسهايتشخصي و ... (، نفوذ بهه  هايايميلعمومي در فضاي وب، وارد شدن به حريم خصوصي افراد ) از طريق  جرائماشخاص و كليه 

ي دانشگاه كه باعث اخالل در استفاده ديگران شود، نقهض هاسايتسترسي افراد، دانلودهاي غير علمي در مخرب، اخالل در سطح د هايايميلارسال 

 مربوط به رايانه و اينترنت. جرائمبدون ذكر منبع و كليه  غيرقانوني برداريكپيحق مالكيت معنوي از طريق 

 .شودمي( محكوم  1بند ) غير از  64تا  3تخلف، به يكي از تنبيهات بندهاي  تناسببهمتخلف، 

تشهديد  24تها بنهد  توانهدميباشد، به نسبت سطح تأثير تخلف و در صورت تكرار، تنبيه  ايگسترده، تخلف داراي ابعاد  كهدرصورتي -تبصره

 گردد.

 آرايا مبتذل يا  با شؤون دانشگاه  غير منطبقعدم رعايت پوشا اسالمي و استفاده از پوشا   -/د 3

 9تها  4، به يكي از بنهدهاي بر محيطعرف حاكم  متناسب باو در صورت اصرار و تكرار،  5تا  6از تنبيهات مندرج در بندهاي  به يكيمتخلف، 

  .شودميمحكوم 

 خانواده الزامي است. به رسانياطالعدر مورد دانشجويان دختر، اخذ نظر دفتر مشاوره و  4براي اعمال بند  -تبصره

 ابزار  گونهاينيا توزيع و تكثير  خريدوفروشيا مداخله در  غيرمجازنمايشي، گويشي يا نوشتاري استفاده از ابزار   -/د 3

فشرده يها آالت لههو و  هايلوحنوار ويدئو،        ، نظير عكس، كتب، نشريات،غيرمجازاستفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري  – /د6/3

 لعب
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  .شودميمحكوم  64تا 3دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد، به يكي از تنبيهات بندهاي  يا امكاناتچنانچه، متخلف، از محيط  

فشرده يها آالت  هايلوح، نظير عكس، كتب، نشريات، نوار ويدئو، غيرمجازترويج، توزيع يا تكثير ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري  – /د2/3

 لهو و لعب

 .شودمي( محكوم  1بند  جزبه)  62 تا 5متخلف، به يكي از بندهاي  

 عدم رعايت شؤون دانشجويي -/د 5

حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري  عدم رعايت) مانند  شودميارتكاب اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانشجويي محسوب  – /د6/5

 و ... (

  .شودميمحكوم  3تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از  

، مشمول اين بند وارد آورداز محيط دانشگاه صورت گيرد، چنانچه، به حيثيت و شؤون دانشگاهيان لطمه  كه خارجرسيدگي به تخلفاتي  -تبصره

 تشديد گردد. 62تا بند  تواندمي، تنبيه شدهمطرحخواهد بود كه بنا به شدت تخلف 

 در ارتباط با نامحرم محرز شرعيعدم رعايت موازين  – /د2/5

  .شودمي( محكوم  1بند  جزبه)  9بند و در صورت تكرار، تا  5تا  6در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از 

 62، تنبيه تا بنهد شود ميشدن و هتك حرمت عمو دارجريحهتظاهر به عدم رعايت موازين شرعي در انظار و اماكن عمومي كه منجر به  -تبصره

 .گرددمي( تشديد  1بند  جزبه) 

 ايجاد مزاحمت – /د3/5

، متخلف، بهه داشته باشد، احتمال تجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود يا چنانچهدر صورت وجود شاكي خصوصي و 

  .شودميمحكوم  5تا  6يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 

 رابطه نامشروعداشتن  -/د 1

برقراري ارتباط هاي مكرر و هدفمند با زمينه قبلي كه شرعي ) اسالمي ( نبوده يا بدون طي مراحل شرعي و يها  رابطه نامشروع، عبارت است از

 نمايد. دارخدشهقانوني الزم صورت گرفته و عفت عمومي را 

 . شودمي(محكوم  1بند  جزبه)  64تا  3داشته باشد، متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  و مشهود، تخلف، آثار علني كهدرصورتي

 62تها بنهد  تواندميو يا متخلف، داراي سابقه سوء انضباطي در تخلفات اخالقي باشد، تنبيه  شدهواقعچنانچه، تخلف، در موارد مختلف  -6تبصره 

 تشديد گردد.

 68تها بنهد  تواندميرار يا اجبار باشد، تنبيه داراي شاكي خصوصي با دليل اغفال، اكراه، اضط 6چنانچه، تخلف، عالوه بر مورد تبصره  -2تبصره  

 تشديد گردد.

 در جلسات نامشروع يا شركتتشكيل  –/د 4
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؛ نظيهر  دانهدنميانجام اعمالي كه شهرع ) اسهالم ( آن را نفهي كهرده و جهايز  قصدبهجلسه نامشروع، عبارت است از گرد هم آمدن گروهي 

 مختلط يا قوادي هايميهماني

 جلسه نامشروعشركت در  – /د6/4

 . شودمي( محكوم  1بند  جزبه)64تا  3در بندهاي  تنبيهات مندرجمتخلف، به يكي از  

 تشديد شود. 68تا بند  تواندميانضباطي در زمينه تخلفات اخالقي، تنبيه  سابقه سوءوجود  در صورتهمچنين،  -6تبصره 

 همكاري در تشكيل جلسه نامشروع اي ليتشك – /د2/4

تعيهين  68تخلفات اخالقهي، تها بنهد  ٔ  درزمينهو در صورت وجود سابقه سوء انضباطي  63تا  4ف، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي تنبيه متخل

 .شودمي

 انجام عمل منافي عفت) زنا، لواط و يا مساحقه ( -/د 8

 63ميت در مراجع قضايي، يكي از تنبيهات بنهدهاي ( و در صورت محكو 1بند  جزبه) 61تا  5تنبيه متخلف، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي  

 .شودميتعيين  24تا 

 .باشدميمنافي عفت در حيطه وّايف شوراي انضباطي ن جرائماثبات  -6تبصره 

  

                                        : 3بخش 

            انضباطي ( نامهآيين 12و  9، 7نحوه رسيدگي و صدور احكام ) موضوع مواد 
  

رسيده در مورد دانشجويان، از سوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در  هايگزارشبه كليه  توانندمي هادانشگاهانضباطي  شوراهاي -3ماده 

 داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند. 

يها نشهريات دانشهجويي نيهز،  هاتشكلناّر بر  هايكميتهباشد، اخذ نظر  شدهواقعيا نشريات  هاتشكلاعضاي  چنانچه، تخلف توسط -6تبصره 

 حسب مورد، براي آغاز رسيدگي ضروري است.

 شوراي انضباطي دانشگاه، مجاز به رسيدگي به تخلفاتي كه در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو در دانشگاه ديگهر صهورت گرفتهه باشهد، -2تبصره 

 موارد، نظر شوراي مركزي انضباطي مالک عمل خواهد بود. گونهايننيست و در 

 براي تخلفات مجاز است. شدهتعيينصدور احكام تركيبي اجرايي يا تعليقي، مشروط بر رعايت محدوده تنبيهات  -3تبصره 

دانشگاه و يا محيط هاي وابسته و يا دعهاوي مربهوط بهه ارتكابي، اعم از داخل و يا خارج از  جرائمرسيدگي به هر يك از تخلفات يا  -3تبصره 

 دانشجو در محاكم قضايي، مانع از رسيدگي انضباطي دانشگاه نخواهد بود. 

، در صورت محكوميت قضايي كه منتهي به بازداشت موقت يا حبس گرديده باشد، چنانچه، حكم انضباطي محروميت جرائمدر تمامي  -5تبصره 

ادامه تحصيل نمهوده  تواندميمدت بازداشت يا حبس، جزء سنوات دانشجو محسوب نگرديده و پس از پايان مدت محكوميت از تحصيل صادر نشود، 

 و دانشگاه بايد به نحو مقتضي نسبت به ادامه تحصيل دانشجو مساعدت نمايد. چنانچه، مدت محكوميت، از مدت مجاز مقطع تحصهيلي بيشهتر باشهد،

 ه تحصيل را با موقعيت جديد آموزشي تطبيق دهد.دانشگاه موّف است نحوه ادام



     18       نامه انضباطي دانشجوياناجرائي مربوط به آئین نامهوهیش

 

شهخص را  تواندميو شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي نتوان از طريق شوراي انضباطي احقاق حق نمود، شورا  هاگزارشچنانچه، در  -1تبصره 

نخواهد بود.انعكاس موضوع در مراجع قانوني به طرح دعوي در محاكم قضايي همراهي و ارشاد نمايد. اين موضوع، مانع از رسيدگي شوراي انضباطي 

 .پذيردميخارج از دانشگاه، تنها از طريق شوراي انضباطي و با هماهنگي و مشاوره دفتر حقوقي دانشگاه صورت 

جو محاكم قضايي يا نيروي انتظامي و احراز ارتكهاب تخلهف دانشه ازجمله، كنندهرسيدگيدر صورت ارسال گزارش از طرف مراجع  -4تبصره 

توسط شوراي انضباطي، حسب صالحديد شورا، براي تشديد يا تخفيف تنبيه تخلف ) در صورت مجازات متخلف در محاكم قضايي (، عمهل شهده و 

 ممكن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداري و پرونده انضباطي مختومه گردد.

و ساير نهادها يا مسؤوالن دانشهگاه،  گيردمياهاي انضباطي صورت صدور احكام انضباطي در خصوص دانشجويان، تنها از طريق شور -8تبصره 

. رييس دانشگاه باشندنمياز تنبيهات انضباطي  يكهيچمفاد  از سوي شوراهاي انضباطي، مجاز به صدور يا اجراي صادرشدهجز در مقام اجراي احكام 

دانشهگاه،  هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي م ابالغ نمايد.دانشگاه، جهت اطالع و اقدا هايقسمتموّف است اين موضوع را به كليه 

 است. پيگيريقابل صالحذياين تبصره باشد، خود تخلف اداري محسوب شده و در مراجع  برخالفكه 

اسي (، اعضاي شورا و قانون اس 25و  22بر اساس تعليمات اسالمي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس ) اصول  -9تبصره 

كاركنان دبيرخانه شوراي انضباطي، مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موّفند كليه اطالعات مربهوط بهه تخلهف دانشهجو را 

از اعضهاء يها همسر و والدين با رعايت مصالح دانشجو ( خودداري نمايند. در صورت تخلف ههر يهك  جزبهمحرمانه تلقي نموده و از افشاي آن ) 

 است. پيگيريقابليا شوراي مركزي انضباطي  تجديدنظركاركنان، موضوع از طريق شوراي 

، در خصهوص سهوابق انضهباطي »و امثهال آ هاسهازماناستعالم كننده، نظير مراجع قضايي، گزينا  صالحذيپاسخگويي به مراجع  -64تبصره 

تنهها مرجهع مجهاز انجهام  عنوانبههخانه شوراي مركزي انضباطي يا شوراي انضباطي دانشگاه، در دانشگاه، توسط دبير آموختگاندانادانشجويان و 

 .نمايدميرويه عملكرد مشخص  عنوانبهو روش آن تابع ترتيبي است مه شوراي مركزي  گيردمي

شهاوره دانشهجويي دانشهگاه، ضهمن مركز م مسئولتخلفات اخالقي، با دعوت از  ازجملهشوراهاي انضباطي بايد در موارد ضروري  -66تبصره 

خانوادگي و اجتماعي را معمول داشته و تبعهات  مسائلروحيات فردي و  ٔ  درزمينهالزم  هايحساسيتاز نظرات مشورتي آن مركز، كليه  منديبهره

 قرار دهند. مدنظر مختلف احكام صادره را

از ايهن  6و بخها  نامههآيين 1يا شفاهي تخلفات مورد اتهام، طبق مهاده انضباطي دانشجويان، پس از ابالغ و تفهيم كتبي و  شوراهاي - 5ماده 

 قرار دهند. موردتوجهو دفاعيات كتبي دانشجو را اخذ و  آوردهعملبه دانشجو و پيا از صدور حكم، بايد از وي مصاحبه حضوري به  نامهشيوه

قبيل تدوين مسهتندات، ابهالغ و تفههيم مهوارد تخلهف، مصهاحبه :انجام امور الزم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهاي انضباطي از -تبصره

 انضباطي به عهده دبير شوراست.  هايپروندهنسبت به  داريامانتحضوري و مانند آن و نيز حفظ و بايگاني و 

و  باشهدمياز شوراها مجهاز  هر يك     انضباطي، از بدو تا پايان رسيدگي، اخذ تعهد بنا به صالحديد هايپروندهدر جريان رسيدگي به  -1ماده 

 عامل تخفيف يا تعليق در تنبيه و يا مختومه شدن پرونده، بدون درج در سوابق انضباطي لحاظ گردد. عنوانبه تواندمي

از وي براي حضهور در  تواندمي: در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا، دبير شوراي انضباطي بدوي دانشگاه -4ماده 

جلسه شوراي بدوي دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسيدگي براي دفاع از خود به وي فرصت دهد. در صورت عدم حضور دانشهجو 

 در غياب دانشجو به پرونده رسيدگي نمايد.  تواندميشوراي انضباطي  در زمان مقرر براي حضور در جلسه،

ت ابالغ رسمي دوم دعوت به مصاحبه يا دفاع حضوري، از حضور و ارائه دفاعيهات امتنهاع ورزد، روز پس از رؤي 64:چنانچه، دانشجو تا -تبصره

 .گيردمي، صدور حكم شورا، بدون حضور دانشجو صورت درهرحالنسبت به رسيدگي و صدور حكم غيابي اقدام نمايد. ضمناً،  تواندميشورا 
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دانشگاه، در صهورت  تجديدنظرو جلسات شوراي انضباطي  باريك، هر دو هفته :جلسات شوراي انضباطي بدوي دانشگاه، حسب موضوع-8ماده 

، رؤسهاي شهوراهاي انضهباطي بايهد ضرورتبه. بديهي است در موارد اضطراري و بنا گردندميتشكيل  باريك هرماهوجود موارد انضباطي، حداقل 

 شوراهاي انضباطي اقدام نمايند. العادهفوق    نسبت به تشكيل جلسات

احكام انضباطي شوراي بدوي بايد در كمترين زمان ممكن پس از وصول گزارش كتبي و تفهيم اتهام صادر و به دانشجو ابهالغ شهوند.  -9ماده 

منهافي مصهالح كلهي دانشهگاه و سهاير  كههنحويبهطوالني شدن رسيدگي به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه بايد  كهدرصورتي

 ن نباشد، در جبران آن اقدام نمايد.:دانشجويا

:ارسال رونوشت احكام بدوي يا افشاي آن، جز براي والدين و همسر دانشجو) حسب صالحديد شورا ( ممنوع اسهت و تنهها در پرونهده -تبصره

 .شودميانضباطي دانشجو ثبت و نگهداري 

به امضاي اعضاي حاضر در جلسهه  جلساتصورتبوده و  جلسهصورتدانشگاه بايد داراي  تجديدنظر:جلسات شوراي انضباطي بدوي و -64ماده 

برسد. حكم انضباطي صادره براي هر دانشجو، پس از انشاء در جلسه، جهت حفظ و نگهداري در پرونده تخلف نيز بهه امضهاي اعضهاي حاضهر در 

 .رسدمي، نمايدميرويه عملكرد مشخص  عنوانبهجلسه، به ترتيبي كه شوراي مركزي 

حكهم و  اجراكننهدهيا افشاي آن، جز براي والدين و همسر دانشجو) حسب صالحديد شورا ( و مقهام  تجديدنظر:ارسال رونوشت احكام -هتبصر

 شوراي مركزي انضباطي ممنوع است.

طي جهت رسهيدگي دانشگاه، تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف دانشجويان به شوراي مركزي انضبا تجديدنظر:شوراي انضباطي -66ماده 

رسيده و حهاوي درخواسهت رسهيدگي بها  حاضرانشوراي انضباطي تجديدنظر كه به امضاي  جلسهصورتضرورت دارد  موارد، گونهاينبوده و در 

بها  ،نمايهدميرويه عملكرد مشخص  عنوانبهو مدارک پرونده به شكل و ترتيبي كه شوراي مركزي  سوابق كليه همراه ، بهباشدميپيشنهاد مشخص 

شهوراي انضهباطي  جلسهصورتمدارک كامل و  ارسالي از سوي دانشگاه كه فاقد هايپروندهگردد. بديهي است شوراي مركزي به  حفظ بدل ارسال

 دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود. تجديدنظر

ه در ارسال آن اهمال نمايد، شوراي مركهزي را نموده باشد و دانشگا ايپروندهشوراي مركزي انضباطي، درخواست ارسال  كهدرصورتي:-تبصره

و امثهال آن اقهدام  مسهئول، درخواست توضيح از مقام ربطذيبه نحو مقتضي نسبت به لغو يا تعليق يا توقف اجراي احكام صادره  تواندميانضباطي 

 نمايد.

توسط رييس يا دبير شورا به دانشجوي مهتهم ابهالغ  :شوراهاي انضباطي دانشگاه بايد احكام صادره را حداكثر تا يك ماه پس از صدور-62ماده 

 .گرددميعمل  24نموده و رسيد دريافت كنند كه در صورت استنكاف دانشجو از دريافت حكم، طبق ماده 

، بايد بها صادره، كليه مكاتبات شوراهاي انضباطي دانشگاه با شوراي مركزي انضباطي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه بر احكامعالوه  -63ماده 

امضاي معاون دانشجويي و فرهنگي يا رييس دانشگاه باشد. احكام و مكاتبات شوراي مركزي انضباطي با امضاي رييس يا دبيهر ايهن شهورا صهادر 

 .شودمي

ي ، رونوشت آن را به شهوراي مركهزتجديدنظرموّف است حداكثر يك ماه پس از صدور حكم  تجديدنظر دانشگاهشوراي انضباطي  -63ماده 

مركزي انضباطي در خصوص احكام صادره از سوي شهوراي انضهباطي دانشهگاه الزم االتبهاع  شورايانضباطي ارسال دارد. بديهي است نظر و حكم 

 است.

، دنمايميو عملكرد شوراهاي انضباطي، براي دبيرخانه شوراي انضباطي مركزي و به ترتيبي كه تعيين و ابالغ  هافعاليت:ارسال گزارش -6تبصره 

 الزامي است.
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 نامهآيينطوالني شدن رسيدگي به پرونده ) بدون مجوز  واسطهبه( و يا  نامهآيين 1ماده  2اگر به دستور رييس دانشگاه ) طبق تبصره  -2تبصره 

ك نيمسال باشهد، از حاوي تنبيهي كمتر از محروميت ي صادرشده(، دانشجو از شركت در امتحانات پايان نيمسال محروم شده باشد و حكم انضباطي 

 . شودمي دانشجو امتحان مجدد گرفته

 ، زمان رسيدگي به پرونده در عمل نبايد موجب افزايا محكوميت دانشجو شود.درهرحال

در اواخهر نيمسهال و پهيا از آغهاز  نامهشهيوهاز ايهن  6از بخا  6ماده  68تا  9حكم قطعي مبني بر يكي از بندهاي  كهدرصورتي -3تبصره 

، مشروط بر آنكه آخهرين گرددميموكول  بعدازآنباشد، زمان اجراي حكم به نيمسال تحصيلي  صادرشدهي امتحانات پايان نيمسال تحصيلي برگزار

 نيمسال تحصيلي دانشجو نباشد.

يهق شهوراي دبير يا رييس شورا، بدون علت موجه، موجب اطاله رسيدگي و متضرر شدن دانشجو شوند، موضهوع از طر كهدرصورتي -3تبصره 

 است.  پيگيريقابل ربطذييا شوراي مركزي يا ساير مراجع  تجديدنظر

 نامهآيينمرجع صدور احكام انضباطي دانشجويي، ضمن نظارت بر اجراي صحيح  ترينعالي عنوانبهشوراي انضباطي مركزي وزارتين،  -65ماده 

آموزش عهالي تابعهه، چنانچهه، بها  هايمجموعهو  هادانشگاهانضباطي دانشجويان رسيدگي به تخلفات  هايحوزهاجرايي آن در  نامهشيوهانضباطي و 

در موارد تخلف مشابه برخورد نمايد، مكلف اسهت نسهبت بهه ارائهه روش  هادانشگاهيا احكام متفاوت و يا متناقضي از شوراهاي انضباطي  هاروش

 يكسان اعالم نظر و ايجاد وحدت رويه اقدام نمايد.

راهاي انضباطي دانشگاه، موّف به اجراي احكام شوراي انضباطي مركزي بوده و بايد نتيجه اقهدامات خهود را در ايهن خصهوص، شو -61ماده 

انضهباطي، برحسهب  نامهآيين 9، به استناد ماده اين صورتحداكثر يك ماه پس از دريافت حكم، به شوراي مركزي انضباطي اعالم نمايند. در غير 

، بهه تشهخيص صالحذيدانشگاه، پاسخگوي عدم اجراي حكم شوراي مركزي انضباطي در مراجع  تجديدنظر    شوراي انضباطيمورد، رييس يا دبير 

 شوراي مركزي انضباطي خواهند بود.

رونوشت احكام شوراي مركزي انضباطي كه حاوي محروميت دانشجو از تحصيل، از يك تا پنج سال است، بايد بهه هيهأت مركهزي  -64ماده 

 ا دانشجو و سازمان سنجا آموزش كشور ارسال گردد و هيأت و سازمان مذكور موّفند نسبت به اعمال محروميت فوق اقدام نمايند.گزين

  

          : 4بخش 

 انضباطي ( نامهآيين 8و تخفيف يا تشديد احكام ) موضوع ماده  نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره

حكم ( بهه عههده شهوراي انضهباطي  روز اداري از تاريخ رؤيت64، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر )تجديدنظر در احكام اوليه -68ماده 

 است. تجديدنظر

 تجديدنظرشوراي انضباطي دانشگاه موّف است پس از تحقيقات الزم و مالحظه آخرين دفاعيه دانشجو، حداكثر ّرف يك ماه، حكم  -69ماده 

، مهلهت مهذكور شوندمي، متوقف به حصول مدارک يا انجام تحقيقاتي باشد كه به نفع دانشجو تلقي يدنظرتجدصدور حكم  كهدرصورتي. صادر كند

 . درآيدتا تكميل پرونده به تعويق  نفعذيبا موافقت دانشجوي  تواندمي

ز صدور حكم تجديدنظر، مهدارک و احكام اوليه را تشديد كنند. چنانچه، پس از صدور حكم اوليه و پيا ا توانندمين تجديدنظراحكام  -تبصره 

در شوراي بدوي مطرح و پس از صدور حكم اوليهه مجهدداً بهه وي فرصهت  بار ديگرباشد، الزم است پرونده متخلف  شدهحاصلمستندات جديدي 

 اعتراض داده شود.
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كم اوليه اسهتنكاف نمايهد و يها در مهلهت ، از اعالم رؤيت حغيرموجه، به داليل نامهآيين 8ماده  3دانشجو طبق تبصره  كهدرصورتي -24ماده 

 بودن شوراي انضباطي است. ( غيرموجه. ) مرجع تشخيص شودمي اوليه اعتراض ننمايد، حكم اوليه، عيناً قطعي محسوب حكمبهمقرر، نسبت 

رر، نسبت به تشهكيل جلسهه بنا به تشخيص و در صورت صدور حكم اوليه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مق تواندميرييس دانشگاه  -تبصره 

 ، با هدف رعايت حقوق دانشجو اقدام كند. تجديدنظرشوراي 

يا تكرار يا تعدد تخلف ) در مهواردي كهه در  كندميتمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احكام و دستوراتي كه شوراي انضباطي صادر  -26ماده 

موجب صدور حكم تنبيههي  تواندميمحسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بدوي (، خود تخلف  نشدهبينيپيا نامهشيوهاين  6از بخا  2ماده 

 جديد شود. 

از  24تها  63در مورد تعدد يا تكرار تخلف يا تشديد تنبيه به بنهدهاي  6از بخا  6ماده  62تا  9اعمال مجدد تنبيهات موضوع بندهاي  -تبصره 

ابي، تنها به پيشنهاد شوراي انضباطي دانشگاه و تأييد يا تشخيص شهوراي مركهزي انضهباطي رعايت حدود تنبيه براي تخلف ارتك شرطبهاين ماده، 

 . گيردميصورت 

، نسهبت بهه نامههآيين 4ماده  8، مطابق با تبصره تجديدنظربدواً يا پس از صدور حكم  توانندمي تجديدنظرشوراهاي انضباطي بدوي يا  -22ماده 

 اقدام كنند.  صادرشدهتعليق احكام 

بنها بهه  توانهدميرييس دانشهگاه  و صدور حكم قطعي، تجديدنظردر صورت تنبه و اصالح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل  -23ماده 

اعتراض دانشجو به احكام قطعي صادره توسط شوراهاي  -23ماده  صادره را درخواست نمايد. در حكمتشخيص، از شوراي مركزي انضباطي تخفيف 

. در صورت تشهخيص ايهراد يها اشهكال گرددميبررسي  ربطذي، در دبيرخانه شوراي انضباطي مركزي، پس از دريافت پرونده هاگاهدانشانضباطي 

 شكلي و يا ماهوي در صدور رأي دانشگاه، با دستور دبير شوراي انضباطي مركزي، پرونده جهت اعالم نظر شوراي انضباطي مركزي در دستور كهار

 دستور توقف اجراي حكم تنبيهي را تا اعالم نظر شورا صادر نمايد. تواندميمناً دبير قرار خواهد گرفت. ض

در شوراي مركهزي  اعتراضقابل 5تا  6در احكام انضباطي بدوي، احكام انضباطي قطعي تعليقي و احكام انضباطي قطعي، تنبيهات بند  -6تبصره 

 نيستند.

 است. دانشگاهحكم  دريافتاز  انه شوراي انضباطي مركزي، يك ماهحداكثر زمان تسليم اعتراض به دبيرخ -2تبصره 

آموزش عالي  هايمجموعه، تجديدنظر      با تشخيص و تفويض اختيار شوراي انضباطي مركزي، اعتراض به احكام شوراهاي انضباطي -3تبصره 

است ؛ مشروط  پذيرامكان ارزهممرجع رسيدگي  عنوانبه جوارهمآني آن استان و يا استهادانشگاه ترينبزرگهر استان در شوراي انضباطي يكي از 

دستورالعملي خواهد بود كهه بهه تصهويب شهوراي مركهزي  موجببه، همآندر آن دانشگاه صادر نشده باشد. روش انجام  تجديدنظربر آنكه حكم 

ن تهيه و ابالغ دسهتورالعمل مهذكور، مطهابق رويهه سهابق عمهل رويه عملكرد ابالغ گردد كه تا زما عنوانبهانضباطي هر يك از وزارتين رسيده و 

 .شودمي

 توانهدميشوراي انضهباطي دانشهگاه  دانشگاه، در پايان تحصيل، تجديدنظرو تشخيص شوراي  آموختهدانابنا به درخواست دانشجو يا  -25ماده 

به بعهد، در صهورت درخواسهت  66اقدام نمايد. در مورد تنبيهات بند  هنامشيوهاين  6ماده  64تا  3نسبت به امحاي آثار تنبيهات مندرج در بندهاي 

 با نظر دانشگاه نسبت به امحاي آثار حكم از پرونده دانشجو موافقت نمايد. تواندمي، شوراي مركزي انضباطي آموختهدانادانشجو يا 

و امحاي اثر آنهها  شوندميامحا  خودخودبهيقي، در پايان تحصيل و آثار آنها و نيز احكام تعل 3تا  6احكام منطبق بر تنبيهات بندهاي  -6تبصره 

         نياز به موافقت شوراي تجديدنظر يا مركزي ندارد.



      22       نامه انضباطي دانشجوياناجرائي مربوط به آئین نامهوهیش

 

يا ميكرو فيا و نظاير آن، با سهپري  ريزفيلمتخلفات انضباطي و يا طرز تبديل آنها به  هايپروندهطريقه امحاي اصل اسناد و مدارک  -2تبصره 

 رويه عملكرد ابالغ گردد. عنوانبهدستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي انضباطي رسيده و  موجببهعمر آنها،  سال از 25شدن 

، اما ساير آثار آن در صورت موافقت شهوراي پذيردمياز پرونده آموزشي صورت ن 25/4امحاي اثر در مورد حكم قطعي درج نمره  -3تبصره  

 .شودميانضباطي امحاء 

باشهد، در پايهان تحصهيالت  شدهاثباتامحاي اثر تنبيهات قطعي براي تخلفات انضباطي داراي بعد مجرمانه كه با صدور حكم قضايي  -3تبصره 

 مقدور نيست.

  
                                                       : 5بخش 

 ساير موارد

دانشجوياني كه پرونده تخلف آنها در شوراهاي انضباطي دانشگاه يها  حسابتسويهانتقالي يا  رسيدگي به درخواست انصراف، ميهماني، -21ماده 

در خصوص آنان به انجام نرسيده است، منوط به موافقهت و  صادرشدهيا اجراي احكام انضباطي  باشدميانضباطي در دست رسيدگي  شوراي مركزي

 اعالم نظر قطعي آن شوراهاست. 

در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم اتهام يا استنكاف از دريافت يا اجراي احكام انضباطي، كليه عمليات  تواندميه رييس دانشگا -تبصره 

 و فراغت از تحصيل و مانند آن را تا حضور وي و تكميل مراحل رسيدگي متوقف كند. نامثبتآموزشي وي، اعم از 

بهه تحصهيل  هادانشهگاهعلوم ديني كهه در  هايحوزهنظير نيروهاي مسلح و يا  هادستگاه رسيدگي به تخلفات دانشجويان بورسيه ساير -24ماده 

 ، حسب مورد، به عهده شوراهاي انضباطي دانشجويان است. باشندميمشغول 

 ربهطذيانشجويان ايرانهي ، دنمايندمي   اقدام دانشجوي ايران، نسبت به پذيرش هادانشگاهي خارجي كه با عقد قرارداد با هادانشگاهدر  -28ماده 

 و جهت ضمانت اجراي آن در تنظيم قرارداد الزم است اين موضوع تصريح گردد. گردندمي نامهشيوهمشمول اين 

دانشجويي طبق نظر شوراي مركزي انضباطي به تغيير محل تحصيل محكوم شده باشد، دانشگاه مقصد، موّف به پهذيرش  كهدرصورتي -29ماده 

 دانشجو است.

ي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعم از دولتهي، پيهام هادانشگاهدانشجويان كليه  -34ه ماد

 ي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند. هادانشگاهبوده و  نامهشيوهانضباطي و اين  نامهآيينكاربردي، مشمول  -و علمي غيرانتفاعينور، 

، ريزيبرنامههباالترين مرجع رسيدگي به تخلفهات انضهباطي دانشهجويي، مسهؤوليت  عنوانبهچنين، شوراهاي مركزي انضباطي وزارتين، هم   

 . دارندعهدهرا بر  هادانشگاهراهبري، نظارت و كنترل شوراهاي انضباطي 

، هاوزارتخانههوابسته به نهادهاي خارج از وزارتين، مانند ساير  و مراكز آموزشي هادانشكده، هادانشگاهدانشجويان شاغل به تحصيل در  -تبصره 

به وجود آيد، موضوع براي اتخاذ تصميم نهايي  نامهآيينو اين  هادانشگاهداخلي آن  هاينامهآيينهستند و چنانچه تعارضي بين  نامهآيينمشمول اين 

 . الجراستاالزمبه شوراي مركزي ارجاع شده و حكم شوراي مركزي وزارتين 

به تصهويب وزراي علهوم،  61/3/88تبصره در تاريخ  82بند و  64ماده و  36شامل ، درمجموعبخا،  5، در يك مقدمه و نامهشيوهاين  -34ماده 

ير بها آن، مغا هايبخشنامه، كليه مصوبات و نامهشيوهتحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ تصويب و ابالغ اين 

 فاقد اعتبار است.


