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 ((بسوه تعالی))

 هقذهه

آٍسدى ثِ  ثذًي ٍ ٍسصش داًطجَيي ٍ ايجبد اًگيضُ دس داًطجَيبى جْت سٍي تتشثيس ساستبي اّذاف تَسؼِ د      

هسبثمبت ٍ الوپيبدّبي ٍسصضي  ّوِ سبلٍِ پش وشدى اٍلبت فشاغت ايي لطش جَاى، سبلن ٍ پش ًطبط ّبي ٍسصضي  فؼبليت

اسي ايي هسبثمبت دس ثب تَجِ ثِ ثشگض. ضَد هي اًجبمدس دٍ ثخص خَاّشاى ٍ ثشادساى ّبي هختلف  داًطجَيي دس سضتِ

ّبي هؼوَل ٍ حفظ اغَل جَاًوشدي  ّبي داًطجَيي ضشٍست ايجبد فضبي آسام ٍ ثِ دٍس اص تٌص لبلت اسدٍّب ٍ ّوبيص

سػبيت لَاًيي ٍهمشسات هسبثمبت ٍ )) ًبهِ  آيييسسذ وِ ثذيي هٌظَس  يص ثِ ًظش هيحثيص اص اخالق ٍسصضي  ّبي اسصش ٍ

  .تذٍيي ضذُ است ((ي ػلَم پضضىي وطَسّب داًطىذُ/ ّب داًطگبُّبي ٍسصضي داًطجَيبى  الوپيبد

 فاهذا

ضَد وِ ػالٍُ ثش سػبيت  اًجبم هي ّبي داًطجَيي دس لبلت اسدٍّب ٍ ّوبيصوليِ هسبثمبت ٍالوپيبدّبي ٍسصضي        

(( ي اًضجبعي داًطجَييّبي ضَساي هشوض ًبهِ وليِ لَاًيي ٍآئيي ))لَاًيي ٍ همشسات فٌي ّش سضتِ، ايي هسبثمبت هطوَل 

فشاّن ًوَدى ثستشّبي الصم جْت ايجبد ًظن ٍ اًضجبط ٍ سلبثت سبلن ٍ  ًبهِ ّذف اص تذٍيي ايي آييي ٍخَاّذ ثَد ًيض 

اخاللي دس  فشٌّگي ٍ هٌص پْلَاًي اص عشيك اجشاي غحيح ٍ هٌبست لَاػذ ٍ همشسات فٌي، اضبػِ سٍحيِ جَاًوشدي ٍ

( اي سضتِ ي ٍسصضي ٍ هسبثمبت ته ّب جطٌَاسُ الوپيبدّب،)ٍ هسبثمبت ٍسصضي داًطجَئي ضبهل  جشيبى ثشگضاسي اسدٍّب

 . است

 اعضاء و وظایف: فصل اول

 :اػضاء كويته( 1هاده 

گيشي دسخػَظ تخلفبتي وِ دس جشيبى پزيشش ٍ ثشگضاسي هسبثمبت ٍ اسدٍّبي ٍسصضي  ثِ هٌظَس ثشسسي ٍ تػوين

، اسدٍّبهحل ثشگضاسي دس  ضَد، ثبعي ًبهيذُ هيؼتشثيت ثذًي وِ اص ايي پس وويتِ اى ضَد، وويتِ اًضجبعي اًجبم هي

 : گشدد وِ اػضبء آى ػجبستٌذ اص  تطىيل هي هسبثمبت ٍ الوپيبدّبي ٍسصضي

 (سئيس وويتِ) ٍ ًبظش ول الوپيبد  هؼبًٍت هؼبٍى داًطجَيي -

 (ثذٍى حك ساي  دثيش) سئيس اداسُ تشثيت ثذًي هؼبًٍت -

 ثِ پيطٌْبد سئيس وويتِّب  ًفش اص هذيشاى تشثيت ثذًي داًطگبُ چْبس -

 .غبدس ٍ اثالؽ هي گشدد سئيس وويتِاحىبم اػضبء وويتِ اًضجبعي تَسظ : 1تجػشُ  *

 .آٍسد  دس غَست لضٍم سئيس وويتِ اص افشاد وبسضٌبس ثِ ػٌَاى هذػَ دس جلسبت دػَت ثِ ػول هي: 2تجػشُ * 

 ضجَيي ىيي وويتِ دس حَصُ هؼبًٍت داهحل دثيشخبًِ ا: 3تجػشُ * 

 



 

 :ایف واختيارات كويته انضباطیوظ (2هاده 

ّبي وويتِ  ، هسبثمبت ٍ الوپيبدّبي ٍسصضي اص عشيك ثشسسي گضاسشاجشاي لَاًيي ٍ همشسات دس اسدٍّبسيذگي ثشحسي س
هسبثمبت ٍ اتخبر تػويوبت داٍساى، سشپشستبى اسدٍّبي ٍسصضي، هشثيبى، ًبظشاى ٍ ثشگضاس وٌٌذگبى ٍ سشپشستبى فٌي 

 .ًبهِ هٌبست ثشاسبس هفبد ايي آييي
 
 

 ها تخلفات دانشگاه: فصل دوم 

 :ها در ارائه هذارك پذیزش تخلفات دانطگاه( 3هاده 

التحػيلي ثشاي  گَاّي اضتغبل ثِ تحػيل جؼلي، گَاّي فبسؽ)اسائِ هذاسن غيش هؼتجش دس صهبى پزيشش ضبهل 1-3

 ...(هبُ اص تبسيخ فشاغت اص تحػيل آًْب گزضتِ است ٍ 6داًطجَيبًي وِ 

 .ّبي ٍسصضي اػضاهي ثب استفبدُ اص هذاسن جؼلي  استفبدُ اص افشاد غيش داًطجَ دس تين 2-3

 : 3هزبوط به هاده هاي اتهجاس(  4هاده 

  :3هبدُ 3-1هشثَط ثِ ثٌذ  ّبي هجبصات

 .دس ّوبى دٍسُ اص هسبثمبتتين هشثَعِ حزف  1-4

ّب جْت  جْت ثشخَسد ثب هتخلفيي ٍ اًؼىبس آى ثِ وليِ داًطگبُ تخلف اًجبم ضذُ ثِ داًطگبُ هشثَعِگضاسش  اسسبل 2-4

 .اعالع

 :3هبدُ 3-2هشثَط ثِ ثٌذ  ّبي هجبصات

 ّبي هجبصات .گشدد( ( 3هبدُهَضَع )) اتسضتِ ٍسصضي هشتىت تخلفدٍ  اصدس ثيص دس الوپيبد دس غَستيىِ يه داًطگبُ 

 :ريل دس هَسد آى داًطگبُ اػوبل خَاّذ ضذ

ثٌذي ولي  اص سدٍُ ّب ٍ جَايض پس گشفتِ خَاّذ ضذ  وليِ هذال) ول وبسٍاى ٍسصضي آى داًطگبُ اص الوپيبد  حزف 3-4

 ( گشدد ّب خبسج هي داًطگبُ

 . ّبي ٍسصضي وِ تخلف دس آى غَست گشفتِ اص حضَس دس دٍسُ ثؼذي هحشٍهيت سضتِ 4-4

پشًٍذُ ايطبى دس  خلف ثِ داًطگبُ هشثَعِ جْت ثشسسيثذًي ثِ ػٌَاى هسئَل هستمين ايي ت هذيش تشثيتهؼشفي  5-4

 .ّيبت سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي

 تخلفات ورزشکاراى: فصل سوم 

 :تخلفات ورسضکاراى( 5هاده 

ضَد ثب گضاسش يىي اص  هسبثمبت يب اسدٍّبي ٍسصضي تَسظ ٍسصضىبساى اًجبم هي تخلفبت احتوبلي وِ دس عَل ثشگضاسي

ثبعي هَسد سسيذگي ٍالغ ضذُ ٍ هتٌبست ثب ًَع ،ضذت ٍ تىشاس تخلف يىي اص ؼدس وويتِ اى 2هشاجغ هٌذسج دس هبدُ 

 .ػوبل خَاّذ ضذدس هَسد آًْب ا 6هبدُ ّبي  هجبصات

 

 



 

 :ضزح سیز استه تخلفات ب

 ػذم سػبيت آييي ًبهِ تخػػي سضتِ هشثَط 1-5

 آهيض ًسجت ثِ ثبصيىٌبى ،هشثي،سشپشست ٍ سبيش هسئَالى اجشايي ادثبًِ ٍ تَّيي ّتبوي ٍ غحجت ّبي ثي 2-5

 .  استفبدُ اص الجسِ ٍ پَضص ًب هٌبست 3-5

 

 (دٍپيٌگ)سٍاى گشداى، هطشٍثبت الىلي ٍ استفبدُ اص هَاد ًيشٍصاّبي  استؼوبل دخبًيبت، هَاد هخذس، لشظ  5 -4

 استفبدُ اص ّشگًَِ ادٍات لوبس ٍ ًَاسّبي هَسيمي غيش هجبص 5-5

 اًتمبد ٍ اػتشاؼ ًبثجب ثِ تػويوبت هشثيبى، سشپشستبى  6-5

 .  تشن غحٌِ هسبثمِ ثِ استٌبد گضاسش داٍس ٍ يب سشپشست فٌي هسبثمبت  7-5

 .توبضبچيبى ضَد. ٍ ػول غيشاخاللي ٍ تشثيتي وِ هَجت تحشيه ٍسصضىبساى ٍ ّشگًَِ اػتشاؼ -8-5

ثبصيىٌبى، سشپشست  ًسجت ثِ هشثيبى،...  وبسي، ًبسضاگَئي ٍ ، وتهتٌذي، خطًَت، هطبجشُ ،ايستاثشاص سفتبس ًبش 9-5

 تين خَدي يب همبثل ،داٍساى، توبضبگشاى ٍ هسئَليي اجشايي هسبثمبت ٍ اسدٍّب

 اػتٌبيي ًسجت ثِ دستَسات هسئَليي ٍ ثشگضاس وٌٌذگبى هسبثمِ يب اسدٍ سپيچي ٍ ثيس توشد، 10-5

ًظوي ٍ  تحشيه،تطَيك ٍتغويغ ٍسصضىبساى ٍ ّوشاّبى تين خَدي يب همبثل ثِ هٌظَس تجبًي يب ايجبد ّش گًَِ ثي 11-5

 اختالل دس ًظن ٍ سًٍذ ثشگضاسي هسبثمبت ٍ سٍيذادّبي ٍسصضي

 : 5هربوط به هادههاي  هجازات ( 6هاده 

 ّبيي ثشاي آًبى ثِ غَست صيش اػوبل خَاّذ ضذ  هتٌبست ثب ًَع ٍ تىشاس ٍلَع تخلف اص سَي ٍسصضىبساى، هجبصات

 تزوش ضفبّي 1-6

 اخغبس وتجي 2-6

 جلسِ هسبثمبت ثؼذي تين دس ّوبى دٍسُ يههحشٍهيت اص ضشوت دس  3-6

 دس ّوبى دٍسُهحشٍهيت اص ضشوت دس دٍ جلسِ هسبثمبت ثؼذي تين  4-6

 .هسبثمبت ٍ الوپيبد ثؼذيهحشٍهيت اص حضَس دس  5-6

 . هحشٍهيت اص اداهِ حضَس دس اسدٍي ٍسصضي ٍ تشتيت ثبصگطت ثِ هجذاء 6-6

گبُ ثب هستٌذات ثِ وويتِ اًضجبعي داًصاًجبم ضذُ سا تخلف وويتِ گضاسش ايي  ٍ غالحذيذ،ضشٍست  دسغَست 7-6

    .اسجبع خَاّذ دادهشثَعِ ٍ يب ضَساي هشوضي اًضجبعي 

 و داوراى سرپرستاى ،تخلف هربياى: فصل چهارم 

 :تخلفات هزبياى و سزپزستاى (  7هاده 

ضَد ثب  تخلفبت احتوبلي وِ دس عَل ثشگضاسي هسبثمبت يب اسدٍّبي ٍسصضي تَسظ هشثيبى ٍ يب سشپشستبى اًجبم هي

ضذت ٍ تىشاس  دس وويتِ اًضجبعي هَسد سسيذگي ٍالغ ضذُ ٍ هتٌبست ثب ًَع، 2هٌذسج دس هبدُ گضاسش يىي اص هشاجغ 

 .دس هَسد آًْب اػوبل خَاّذ ضذ 8ّبي هبدُ  تخلف يىي اص هجبصات

 



 

 :انواع تخلفات بطزح سیز است

 اػتشاؼ ثِ تػويوبت داٍس دس حيي اًجبم هسبثمِ 1-7

 ّوشاّي ًىشدى افشاد تين دس هحل هسبثمِ 2-7

خَد سا ثش خالف همشسات سضتِ هشثَعِ ساٌّوبيي وشدُ يب ّش ػولي وِ ثشاي داٍس يب تين همبثل ايجبد هضاحوت  تين 3-7

 .ًوَدُ ٍ دس ًظن ٍ استوشاس هسبثمِ اختالل ايجبد ًوبيذ

 ٍسٍد ثِ صهيي هسبثمِ ثذٍى اجبصُ داٍس 4-7

 اّبًت ثِ داٍساى يب هسئَليي ثشگضاسي هسبثمبت 5-7

تٌذي ٍ خطًَت  ،اّبًت ٍسصضىبساى تين خَدي ثشاي تشن صهيي هسبثمِ يب تحشيه آًْب جْت تجبًي،غذٍس دستَس ثِ 6-7

 (هشثي ٍ ثبصيىٌبى وبدس سشپشستي،) توبضبگشاى يب اػضبء تين همبثل اػن اص ًسجت ثِ داٍساى،

 : هجاسات هزبياى و سزپزستاى(  8هاده 

 

 تزوش ضفبّي  1-8

 اخغبس وتجي 2-8

 اخشاج اص اسد3-8ٍ

 آييي ًبهِ 6هبدُ  6 تب 3ثٌذّبي هحشٍهيت عجك يىي اص 4-8

 . اسسبل گضاسش تخلف اًجبم ضذُ ثِ ّيبت سسيذگي تخلفبت اداسي داًطگبُ هشثَعِ  5-8

 :گيزي لحاظ نوایذ توانذ تخفيفات سیز را در هنگام تصوين كويته انضباطی هی: 4تبصزه

 گزضت ضبوي -

 ضفبّي يب وتجياظْبس ًذاهت ٍ پطيوبًي خبعي اػن اص  -

 .ضشايظ، اٍضبع ٍ احَال خبغي وِ خبعي تحت تبثيش آى هشتىت تخلف ضذُ است -

 : هجاسات داوراى(  9هاده 

 .ّبي ثؼذ ثب تَجِ ثِ ًَع تخلف هحشٍهيت اص داٍسي دس ثبصي 1-9

 اسسبل گضاسش تخلف داٍس ثِ فذساسيَى هشثَعِ جْت ثشسسي ٍ اػوبل لَاًيي وويتِ اًضجبعي آى فذساسيَى  2-9

 رسيذگی به شکایات: فصل پنجن  

 :هزاحل و نحوه رسيذگی به ضکایات و تخلفات( 10هاده

دثيش خبًِ وويتِ ثِ  2ضىبيبتي لبثل استوبع ٍ سسيذگي خَاّذ ثَد وِ تَسظ يىي اص هشاجغ هٌذسج دس هبدُ  1-10

 .اًضجبعي تحَيل ٍ ثجت گشديذُ ٍ دس همبثل آى سسيذ دسيبفت ضذُ ثبضذ

 .وليِ ضىبيبت ٍ گضاسضبت ثبيستي هىتَة، هستٌذ ٍ هستذل ثبضذ 2-10

دس غيش  ،گيشد سسيذگي ثِ تخلفبت ٍ ضىبيبت ػٌذالضٍم ثب حضَس ضخع يب اضخبظ خبعي ٍ افشاد هغلغ غَست هي 3-10

ضَد ٍ ًتيجِ اص عشيك هجبدي  ضَاّذ ٍ سَاثك هَجَد ثػَست غيبثي اتخبر هي ،ثشاسبس هذاسن غَست تػويوبت ايي

 .دس ّش حبل ًحَُ سسيذگي اص اختيبسات وويتِ اًضجبعي است. سثظ اثالؽ خَاّذ ضذ ري



 

 :تطکيل جلسه( 11هاده

ثِ  10عجك ثب هفبد هبدُدس غَستي وِ دس جشيبى ثشگضاسي هسبثمبت يب اسدٍّبي ٍسصضي اػتشاؼ ٍ ضىَائيِ سسوي هي

ثِ اػتشاؼ تطىيل ٍ وويتِ اًضجبعي ٍاغل ضَد، وويتِ دس اٍليي فشغت ٍ لجل اص ضشٍع ثبصي ثؼذي ٍ يب اداهِ اسدٍ 

. سثظ اثالؽ خَاّذ ًوَد  ثِ هشاجغ ٍ هجبدي ريسا هَسد ًظش سسيذگي ٍ ساي خَد 

ًفش اص اػضبء دائوي الصم است ٍ تػويوبت وويتِ ثبيذ  5ثشاي تطىيل جلسبت وويتِ اًضجبعي حضَس حذالل  :5تبصزه 

 .ّوَاسُ ثب آساء ًػف ثؼالٍُ يه حبضشيي اتخبر گشدد

دس غَستيىِ تخلف هَسد سسيذگي هشثَط ثِ داًطگبّي ثبضذ وِ هذيش ٍ يب وبسضٌبس آى ػضَ وويتِ ثبضذ ،  :6تبصزه 

 .گشدد  لت هيسجلسِ اص ايطبى  حك ساي دس ايي

 :گزدد رسيذگی به تخلفاتی كه بؼذ اس انجام هسابقات هحزس هی( 12هاده

ّبي خَد هَاسدي سا گضاسش  داٍساى يب ًبظشيي هشثَعِ ثش خالف ٍظبيف ٍ هسئَليت چٌبًچِ سشپشست فٌي هسبثمبت، 

ثِ تخلف سسيذگي ٍ  "وويتِ اًضجبعي ساسب ،لضٍم سسيذگي ثِ آًْب هحشص ٍ هسلن ضَد "ًىٌٌذ يب هتَجِ آى ًطًَذ وِ ثؼذا

 .خَاّذ ًوَدتػويوبت همتضي سا اتخبر 

 :و ابالؽ تصويوات ضکيل جلسهت ،ثبت گشارضات( 13هاده

تٌظين ٍ ثيش وويتِ اًضجبعي هَظف است پس اص دسيبفت ثجت گضاسش تخلفبت، دستَس جلسبت سا ثب ّوبٌّگي سئيس وويتِ د

تػويوبت  هشثَعِ ٍ اسٌبد اثالؽ ًوَدُ ٍ هذاسن،، ثِ ّوشاُ تبسيخ ٍ سبػت تطىيل جلسِ ثِ اػضبء دائوي يب هَسدي وويتِ

سثظ اثالؽ ًوبيذ ٍ سَاثك ٍ اسٌبد هشثَط سا ًگْذاسي  اػضبء ثِ افشاد ريٌفغ ٍ هشاجغ ريوليِ وويتِ سا ثجت ٍ پس اص اهضبء 

 .ًوبيذ

ٍ پيَست ًوَدى ساي وويتِ ثب اهضبء سئيس ( ثجت ضوبسُ ٍ تبسيخ)وويتِ ثػَست وتجي ٍ سسوي  اثالؽ تػويوبت ٍ آساء

 .ضَد اًجبم هي

 :اػالم تخلفات ضذیذ به هزاجغ قضائی( 14هاده

ًبهِ ثب يىي اص جشائن هٌذسج دس لَاًيي جضائي ًيض ٍفك داضتِ ثبضذ  وويتِ اًضجبعي  ّشگبُ تخلف افشاد هغشح دس ايي آئيي

غل جشم ثِ ضَساي ست هغبثك ايي آييي ًبهِ ثِ تخلف سسيذگي ٍ ساي غبدس ًوبيذ ٍ هشاتت سا ثشاي سسيذگي ثِ اهىلف ا

 .ّبي سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي وبسوٌبى اًضجبعي داًطجَيبى يب ّيبت

 استيناف شوراي: فصل ششن 

 :استيناف ضوراي( 15هاده 

دس آساء  تجذيذ ًظشدس غَست لضٍم ساي وويتِ اًضجبعي ٍ  حميمي ٍ حمَلي ثِثوٌظَس سسيذگي ثِ اػتشاضبت اضخبظ 

 ٍصاست هتجَع تطىيل خَاّذ ضذ،ٍ اهَس داًطجَيي استيٌبف دس هحل هؼبًٍت فشٌّگي  ضَساي، غبدسُ

 :استيٌبف ػجبستٌذ اص ضَساياػضبي  

 (سئيس)ٍ اهَسداًطجَيي هؼبٍى فشٌّگي  -

 (دثيش)سئيس وويتِ اًضجبعي تشثيت ثذًي  -

 



 

 (ػضَ)ضجبعي تشثيت ثذًي دثيش وويتِ اى -

 (ػضَ)ثب ًظش سئيس وويتِ  اص اػضبء وويتِ اًضجبعي ًفش دٍ  -

ثبيذ سأي وويتِ اًضجبعي پس اص اثالؽ  هبُ يهحذاوثش ظشف هذت دسخَاست تجذيذ ًظش ٍ سسيذگي هجذد  :7تبصزه* 
 .ثجت گشدد استيٌبف تسلين ٍضَساي ثػَست وتجي ٍ ثب روش داليل ٍ هستٌذات وبفي ٍ هَجِ ثِ دثيش 

 :استيناف ضورادر رسيذگی به اػتزاضات ( 16هاده 
ّفتِ پس اص ٍغَل اػتشاؼ، تطىيل جلسِ دادُ ٍثب ثشسسي هذاسن، اسٌبد ٍ  دٍاستيٌبف حذاوثش ظشف هذت  ضَساي

ضَاّذ هَجَد ٍ دس غَست لضٍم استوبع گضاسش فشد يب افشاد هؼتشؼ ٍ هغلؼيي، تػويوبت الصم ٍ لغؼي سا اتخبر ٍ ساي 
. ُ اثالؽ خَاّذ ًوَدثِ ريٌفغ ٍ هشاجغ هشثَط ضَساسٍص پس اص تبسيخ تطىيل جلسِ ثب اهضبء دثيش  3غبدسُ سا حذاوثش 
 .ثبضذ هي االجشا الصماستيٌبف لغؼي ثَدُ ٍ اص تبسيخ اثالؽ ضَسا ي تػويوبت ٍ ساي 

 .استيٌبف ثبيذ ثب حضَس توبهي اػضبء تطىيل ضَد ضَسايجلسبت  : 8تبصزه * 

 .داتخبر خَاّذ شآساء حذاوثش استيٌبف ثب  ضَسايتػويوبت  : 9تبصزه * 

 :تجذیذ نظزآراء قابل ( 17هاده  

هحشٍهيت دس دٍسُ يب دٍسُ ّبي ثؼذي "ّبيي است وِ ثب ػٌَاى  آساء لبثل تجذيذ ًظش وويتِ اًضجبعي ضبهل وليِ هجبصات

ثظ س اًضجبعي هبدٍى وِ تَسظ هجبدي ريًبهِ احػبء ضذُ است ٍ تٌجيْبت  دس ايي آييي "لبت ٍ اسدّبي ٍسصضيهسبة

 .اػوبل هي ضَد لغؼي ٍالصم االجشا است

 :بينی نطذه  تخلفات پيص( 18ه هاد

ًبهِ هشتىت تخلفبتي ضًَذ وِ دس هفبد آى پيص ثيٌي ًطذُ ثبضذ عجك  دس غَستي وِ افشاد يب اضخبظ هغشح دس ايي آييي

 .خَاّذ ضذٍ غالحذيذ وويتِ اًضجبعي ثشسسي سثظ  همشسات اًضجبعي فذساسيَى ٍسصضي ري

اص عشف حَصُ هؼبًٍت اص تبسيخ اثالؽ وِ پس تجػشُ تْيِ ٍ تٌظين ضذُ  9هبدُ ٍ 19فػل ٍ 6ًبهِ دس ايي آييي (19هاده 

 .لبثل اجشا خَاّذ ثَدفشٌّگي ٍ اهَس داًطجَيي ٍصاست هتجَع 

 


