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 مقدمه 
 ضمن که است موظف، دانشگاه مجموعه مدیریت در حساس نهادی عنوانبه، انضباطی دانشجویانی شورا  
 اهگدانش اساسی وظایف، متعالی اخالق و دانشجویی منش دانشجویان از تخطی به رسیدگی در خود مسئولیت انجام
از  و داشته مدنظر را آنان در نفساعتمادبه و استقالل روحیه تقویت دانشجویان و استعدادهای رشد راستای در

نبیه ت، مواردی در هرچند ؛ورزد اجتناب، کندمی فراهم را دانشجو به توهین و تحقیر موجبات که برخوردی هرگونه
 آبرو حفظ اب توأم، برخورد این که دارد ضرورت، تفتیش و تجسس هرگونه از پرهیز به تأکید با است اما ناپذیراجتناب

 اصالح هب میل و تخلف از اجتناب زمینه و شده آغاز ارشاد و تذکر مراحل اولین باشد؛ از دانشجو اجتماعی حیثیت و
 نماید. ایجاد محیط و خاطی در فرد را

 متنظی به منظور دارد وجود گراییانونق سمت به شوراهای انضباطی بیشتر چه هر دهیجهت در که ضرورتی با
 بانقال عالی شورای سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مصوب انضباطی نامهآیین اساس بر، انضباطی احكام تردقیق

 ترجزئی تفكیك باهدف، حاضر« نامهشیوه» شودمی نامیده« نامهآیین» اختصاربه که 14/6/1374 تاریخ فرهنگی به
 وحدت هنتیج تنبیهات و در و تخلفات میان ایجاد تناسب و تطبیق، هاآن در کلیت و تداخل از ابهام رفع و تخلفات
 است.  شده تخلفات تدوین برخی وقوع تشخیص برای صالحه مراجع نیز تعیین و صادره احكام در بیشتر رویه
 

 تعاریف:
 

 و فناوری پزشكی و علوم، تحقیقات  بهداشت درمان و آموزشهای نهخاوزارتوزارتین:  -1-1
 

 تحقیقات و فناوری وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان سازمان: -2-1
 

گی یا عالی انقالب فرهنپژوهشی دارای مجوز از شورای  کزاعالی یا مرآموزشات سسمؤ هر یك از :دانشگاه  -3-1
 وزارتین

 

 عالی رایشو سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مصوب انضباطینامه انضباطی دانشجویان آیین نامه:آیین -4-1
 14/6/1374 مورخ فرهنگی انقالب

 

سیصد و پنجاه و  مصوبنامه انضباطی دانشجویان نامه اجرایی مربوط به آیینشیوهآخرین  نامه:شیوه -5-1
 14/6/1374 مورخ فرهنگی انقالب عالی شورای هشتمین جلسه

 

ر بو مقررات حاکم  مغایر با قوانین کشور، ضوابط در فضای حقیقی یا مجازی که انجام هر عملیتخلف:  -6-1
 باشد.نامه اجرایی مربوطه شیوه و نامه انضباطی دانشجویانآیین ،دانشگاه
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 نشجوبه صورت حضوری و قابل فهم به داآن  انتساب و دالیل فعل ارتكابیتشریح  تفهیم تخلف: -7-1

 

 از شورای بدوی انضباطی ب صادرهرای مكتو حکم اولیه: -8-1
 

 غیرقطعی ظر در حكمبرای تجدیدندرخواست  تجدیدنظرخواهی: -9-1
 

 بدوی، تجدیدنظر یا مرکزی که براساس ضوابط این شوراهایرای مكتوب صادره از هریك از  حکم قطعی: -10-1
 .مورد اعتراض قرار نگرفته استقابل اعتراض نیست یا در مهلت مقرر نامه شیوه

 

ه اجرایی نامدر شیوه مندرجو ضوابط شورایی با ترکیب  شورای حل اختالف و ارشاد دانشجویی: -11-1
 نماید. انضباطی دانشجویان که برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی تالش می

 

 

 نامهدر شیوه مندرجو ضوابط با ترکیب که  دانشگاه بدوی انضباطی دانشجویان شورای شورای بدوی: -12-1
در  نشجودار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی داعهده ،نامه انضباطی دانشجویاناجرایی آیین
 است.گیری درباره آن صمیمو تدانشگاه 

 

در  مندرجو ضوابط با ترکیب  دانشگاه که ی تجدیدنظر انضباطی دانشجویانشورا :شورای تجدیدنظر  -13-1
 شود.وارد رسیدگی مینامه انضباطی دانشجویان نامه اجرایی آیینشیوه

 

 مندرجو ضوابط با ترکیب رتین که در هر یك از وزا مرکزی انضباطی دانشجویان شورایشورای مرکزی:  -14-1
 .شودوارد رسیدگی می یاننامه انضباطی دانشجونامه اجرایی آییندر شیوه
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 اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی
 

 

 اصل قانونی بودن تخلفات .1

شده ء احصالف عنوان تخبه اجرایی نامهشیوهیا  طینامه انضباهای دانشجو تخلف است که در آیینآن دسته از رفتار
 و در احراز تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است. است
 

 اصل قانونی بودن تنبیهات .2

سبت به ناحصاء گردیده قابل اعمال  اجرایی نامهشیوه دانشجویان و طینامه انضباآیینآن دسته از تنبیهات که در 
 است. دانشجو 

 

 ونی بودن آیین رسیدگیاصل قان .3

 نمایند. به تخلف دانشجو رسیدگی میه نامشیوه و نامهآیینضوابط مقرر در مطابق شوراهای انضباطی 
 

 اصل برائت .4

 نماید:اصل بر برائت دانشجوست و شورا در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می

 شود.تفسیردانشجو  الف. هرگونه شك در احراز تخلف بودن رفتار ارتكابی، باید به نفع
 شود. تفسیر احراز انتساب تخلف ارتكابی، باید به نفع دانشجو  ب. هرگونه شك در

 ه ارائهبنیاز  دانشجو برای اثبات برائت خود بر احراز و انتساب تخلف، هرگونه دلیل، مبنیپ. در صورت عدم وجود 
 دلیل ندارد.

ر ، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر د. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حكم انضباطیت
 است. شده بینیپیش نامهاین شیوهدر  ی کهموارد

 

 طرفیاصل بی .5

سی، براساس مالحظات شخصی، سیا حكم و از صدور نمودهطرفانه اتخاذ تصمیم بیدر فرایند رسیدگی باید شوراها 
 .نماینداب حزبی یا هرگونه موضوع غیرمرتبط به تخلف انتسابی اجتن

 

 اصل حق دفاع .6
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  از خود را دارد. حق دفاع ویدر صورت انتساب تخلف به دانشجو، 
  

 اصل حق بر استماع .7

 دفاعیات مكتوب یا شفاهی خود را به استماع اعضای شورای بدوی برساند.تواند می دانشجو
 
 
 

 اصل محرمانگی .8

ی حكم یه مراحل تشكیل پرونده تا ابالغ و اجراهرگونه انتشار اطالعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی در کل
 نامه ممنوع است.و شیوه نامهشده در آیینبینیپیشقطعی دانشجو جز در موارد 

 
 اصل تناسب .9

، شدت تخلف ارتكابی نامه، باید در صدور حكمو شیوه نامهآیین وفق در حدود صالحیت خود های انضباطیشورا
 ان تنبیهتناسب و تجانس تخلف ارتكابی با نوع و میز، قتضائات فضای دانشجوییا، سوابق آموزشی و انضباطی دانشجو

خواهی در مراجع تجدیدنظری أری به تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از مصادیق نقض رأو  دنرا مورد توجه قرار ده
 خواهد بود.

 

 
 اصل رفتار برابر .10

  .احد تبعیت کنندشوراهای انضباطی باید در برخورد با تخلفات مشابه از رویه و

 
 اصل برابری  .11

ذهب، ومیت، مقهرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، ؛ نامه برابرندنامه و شیوهکلیه دانشجویان در برابر آیین
 تابعیت و امثال آن ممنوع است. 

 

 اصل ارائه مبانی تصمیم .12

شواهد و  ،مستندات م خود را براساسدالیل تصمی، یا شكایات سنجی گزارشاتپس از بررسی و صحتشوراها باید 
هر یك از منابع حقیقی  صرف گزارش اعالمی از سوی؛ کنندحكم صادره ذکر نامه در شیوه قرائن متقن و منطبق با
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 تواند مبنایمعارض یا ناهماهنگ باشد نمی ،یقینی نباشد یا با سایر دالیل و امارات که مستند به ادله یا حقوقی
  رد.قرار گیاحراز تخلف 

 
 و حفظ کرامت انسانی اصل احترام به حقوق و آزادی .13

 شجودانمنشور حقوق  های مقرر درحقوق و آزادیاحترام به  اخالقی و و موازین شرعیرعایت  ،حفظ کرامت انسانی
  ی است.الزام

 

 اصل شفافیت  .14

 .انضباطی وی مطلع نمایندپرونده به  رسیدگی مراحل ازشوراها موظفند دانشجو را 

 
 
 

 صل عدم تجسسا .15

یا  حریم خصوصی دانشجوتجسس در هیچ موردی مجاز به  درشوراها رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و  
ر دتنها و تحقیق  نیستندبرای تحصیل شواهد تخلف جاری با موضوع  مرتبط ریغ طرح سؤاالتو  اطالعاتو  ادلّه

ن یا ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویا بر این اساساست.؛ مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز 
 ونظیر تجسس در وسایل  فیلم، صوت و تصویر )مانند تهیه مخفیانه هرگونه سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند

ادره و آراء و احكام ص گیردبتواند مستند تصمیم شورا قرار نمی (صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و....
  موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.مبتنی بر این 

 
 منصفانه رسیدگیاصل حق بر . 16

 را به شرح ذیل دارد:طی مهلت منطقی  مندی از یك رسیدگی عادالنه و منصفانه دانشجو حق بهره
 ود.به وی تفهیم ش ترین زماندر کوتاه صورت روشن و سادهالف. تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن، به

 معرفی شاهدب. امكان 
 حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات غیرقطعیپ. 
 به طور رایگان و دفاع حضوری تترجمه دفاعیامصاحبه و تفهیم تخلف،  دراستفاده از مترجم حق ت. 
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 باتنها  و از هرگونه شك و شبهه و شائبه دور باشد که به یاگونهابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به ادلهث. 
منظور  ه هرو اجبار به اقرار به هر نحو و بوی آزار و تخلف ادعایی باشد  کنندهاثبات ،ارف و معقولبرداشت متع

 است. ممنوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان :بخش اول
 

ای بدوی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای شوراههای انضباطی های پیشین از عملكرد شوراتجربه بر هیتكبا  -1ماده 
به شرح زیر  هاآنها و مرکزی و شرایط عضویت های انضباطی دانشگاهها، ترکیب اعضای شوراو تجدیدنظر دانشگاه

شوراهای نسبت به ترمیم و تكمیل اعضای باید دانشگاه پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم  سییر ؛شودتعیین می
 نماید.دام اقانضباطی دانشگاه 
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 سیدالتأسیجدعالی آموزشهای یا مجموعه موسساتها، ها، دانشكدهدانشگاه در شورای انضباطی تشكیل :1تبصره 
ه منوط ب (... وهای اقماری ، دانشكدهپیام نورکاربردی، -ای، جامع علمیحرفهفنی غیردولتی، -غیرانتفاعیاعم از )

كی یالزم را احراز ننمایند، شورای انضباطی  چنانچه شرایط تأیید و است ربطیذتأیید شورای مرکزی وزارتین 
 گردد.، جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین میجوارهمهای دانشگاه از
 

یا شرایط  شدهنییتععضوی از اعضای  هایی کهمجموعهو  هاشروع فعالیت شوراهای انضباطی دانشگاه :2 تبصره
 ؛ ارسالتوزارتین حسب مورد اس دبیرخانه شورای مرکزی منوط به اخذ تاییدیه دنامه را ندارنن شیوهوفق ای مربوطه

  ابالغیه اعضا به شورای مرکزی پیش از شروع فعالیت الزامی است.
 

 
 ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان  ـ مبحث اول

 

 از: اندعبارتدانشگاه شورای بدوی ترکیب اعضای  -2ماده 
 شورای بدوی سییرعنوان دانشگاه به دانشجوییفرهنگی، معاون  .1

دفتـر نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـری در       ول ؤمسیكی از اعضای هیات علمی گروه معارف یا نماینده  .2
های دانشگاه )و در صورت فقدان، نماینده رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 دفتر نهاد و حكم رییس دانشگاه ولؤمس هاداستان( به پیشن
 ها( بـه پیشـنهاد معـاون   یكی از اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه )در صورت فقدان، از سایر دانشگاه .3

 فرهنگی، دانشجویی دانشگاه و حكم رییس دانشگاه

  اهرییس دانشگ پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حكمنفر عضو هیات علمی دانشگاه به  دو .4
انشـجویی و حكـم   فرهنگـی، د  پیشـنهاد معـاون  به  )ترجیحا از دو جنس مخالف(شگاه دو نفر دانشجوی دان .5

  رییس دانشگاه
  بدون داشتن حق رایدانشجویی و حكم رییس دانشگاه فرهنگی، پیشنهاد معاون  هب بدوی شورایدبیر  .6

 

 سـه ، دبیر و حـداقل  سییره و جلسات با حضور شورا با انتخاب و صدور حكم کلیه اعضا وجاهت قانونی یافت:  تبصره
 .رأی موافق معتبر است چهاریابد و تصمیمات آن با عضو دیگر رسمیت می

 

شورای بدوی به عنـوان مسـئول    عنوان واحدی متشكل از دبیردبیرخانه شورای انضباطی به در هر دانشگاه -3ماده 
دار انجام تكـالیف  باطی )ترجیحاً کارشناس حقوقی( عهدهکارشناس امور انضحداقل یك  ودبیرخانه شورای انضباطی 
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ارشناسان دبیرخانه و حسب افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه، به ترکیب ک باشندمینامه شیوه نامه وآیین در مقرر
 شود.افزوده می

 

د دانشجویی، نسبت به تشكیل شورای حل اختالف و ارشا توانند حسب تشخیصها میدانشگاهروسای  -4ماده 
فتر نهاد و یكی از معاونان د مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وی ،شورا سییر عنوان بهمتشكل از دبیر شورای بدوی 

كایت موضوع شبا  اختالفات دانشجویانبرای حل اعضاء حكم پس از صدور  هبری در دانشگاه،رنمایندگی مقام معظم 
وفق نظر  صالحدیددر صورت رضایت شاکی و  قدام نمایند؛ا، جنبه عمومی در صورت فقدان شاکیان خصوصی

 گردد.مختومه می و ، امضاءاعضای شورای مزبور، مراتب صورتجلسهاکثریت 
 

 از: اندعبارتترکیب اعضای شورای تجدیدنظر دانشگاه  -5ماده 
 

 شورای تجدیدنظر سییرعنوان دانشگاه به سییر .1
د رییس دفتر استانی نها ،در صورت فقدان) ی در دانشگاهنمایندگی مقام معظم رهبرنهاد ول دفتر ؤمس .2

 (های استاننمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 دانشگاه سییرفرهنگی، دانشجویی و انتخاب  پیشنهاد معاون ی دانشگاه بهعلمهیأتدو نفر از اعضای  .3
 دانشگاه سییریك نفر دانشجوی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و انتخاب  .4
 ورای تجدیدنظر بدون داشتن حق رأیدبیر ش عنوانبهدانشجویی دانشگاه، معاون فرهنگی،  .5

 

و  رادبیر شو و سییرجلسات با حضور شورا با انتخاب و صدور حكم کلیه اعضا وجاهت قانونی یافته و  : تبصره
 ست.یابد و احكام آن با سه رأی موافق معتبر احداقل دو عضو دیگر رسمیت می

 

 از: نداعبارتوزارتین  مرکزی شورای ترکیب اعضای -6ماده 
دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش فرهنگی و معاون  رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یا .1

 پزشكی، حسب مورد به عنوان رییس شورا

م مقا ینمایندگ نهادرییس هاد پیشن ها بهنمایندگی مقام معظم رهبری در یكی از دانشگاهنهاد ول دفتر ؤمس .2
 بر حسب مورد حكم وزیرو  هامعظم رهبری در دانشگاه

بـر  پیشنهاد رییس شورای مرکزی و حكـم وزیـر   به ها از بین اعضای هیات علمی دانشگاهیك نفر حقوقدان  .3
 حسب مورد

شـورای  بـه پیشـنهاد ریـیس     حق رای به عنـوان دبیـر شـورا   داشتن ول دبیرخانه شورای مرکزی بدون ؤمس .4
 مرکزی و حكم وزیر بر حسب مورد

 بـر حسـب   و حكم وزیـر  وزارتین رییس شورای مرکزیپیشنهاد  به هانفر از اعضای هیات علمی دانشگاه دو .5
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مـدیر کـل دانشـجویان داخـل      ،)که در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یكی از اعضای هیئـت علمـی  مورد
 خواهد بود(سازمان دانشجویان 

به پیشـنهاد ریـیس شـورای مرکـزی و     ها از میان اعضای شورای انضباطی دانشگاهرجیحا تنفر دانشجو  یك .6
 حكم وزیر بر حسب مورد

ب ها بنا به پیشنهاد رییس شورای مرکزی وزارتین و حكم وزیر بر حسدانشجویی دانشگاه ینمعاوندو نفر از  .7
 مورد  

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشـت،   و رییس آورین، تحقیقات و فمعاون دانشجویان داخل وزارت علوم .8
 درمان و آموزش پزشكی

 

 رییس، دبیـر و  جلسات با حضورکلیه اعضا وجاهت قانونی یافته و با انتخاب و صدور حكم  شورای مرکزی :1تبصره 
 .استرأی موافق معتبر  پنجیابد و تصمیمات جلسه با حداقل ی رسمیت میرأصاحبعضو  پنج

 

در شوراهای انضباطی دانشگاه، با ابـالغ حكـم عضـویت در شـورای مرکـزی لغـو       منتخب  اعضای عضویت :2تبصره 
 گردد.می
 

 

 ط انتخاب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویانیشرا ـ مبحث دوم
 

ی و دارامانتشوند باید در تقوی، کلیه اعضای شوراهای انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می -7ماده 
 .باشند و متاهل سوءسابقهفاقد ، حُسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوقاز  نظراستقالل

  
 

 شرایط عضو دانشجویی:  -8ماده 
 

رشد اهای تحصیالت تكمیلی در دانشگاه، از دانشجویان دوره کارشناسی در صورت وجود دوره متأهل و حاًیترج .1
 یا دکتری باشند.

یشین پآنكه یكی از مقاطع تحصیلی یا  نده باشندرا گذرا نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خودترجیحا  .2
 خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند. 

 مشروط نشده باشند. در طی مدت تحصیل خود  .3

 باشند. سابقه انضباطیفاقد سوء  .4

   
 شرایط دبیر بدوی و مرکزی:  -9ماده 



 

12

که  یا وزارتین دانشگاه انضباطیوزه دانشجویی ترجیحاً امور از بین کارکنان ح و مرکزی هادانشگاهشورای بدوی دبیر 
د مشروط نشوانتخاب می یا وزارتین ی دانشگاهعلمهیأتواجد پست سازمانی کارشناسی یا باالتر هستند یا از اعضای 

ی هاتیصالحد؛ ضمناً ارسال مدارک نمتأهل و دارای حُسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باش کهآنبر 
و اخذ  مرکزی به شورایها دانشگاهد های آموزشی الزم جهت شروع به کار دبیران بدوی جدیفردی و طی دوره

 تأییدیه آن مرجع الزامی است. 
 

 دانشجویان انضباطی شوراهای اعضای تایید و ابالغ سوم ـ مبحث
 

وزیر و شوراهای بدوی و  اعضای شورای مرکزی به امضای هر یك از و ابالغ احكام عضویتتأیید  -10ماده 
 ها بالمانع است.و انتخاب مجدد آن شودانجام می و به مدت دو سال دانشگاه سییرتجدیدنظر به امضای 

 

تواند میو  استدانشگاه شورای تجدیدنظر  سییرتشخیص به اعضای شوراهای دانشگاه  دییتاعزل و عدم  : 1تبصره 
 تخاب اعضا نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام نماید:ان طیشرادر هر یك از موارد زیر با رعایت 

  رموجهیغسه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت  .1
 عدم امكان حضور در جلسات شورای انضباطی به مدت یك نیمسال یا بیشتر .2
 از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا .3

 

ن یا عنوان نماینده، جانشیایگزین جهت شرکت در جلسات بهپس از تعیین اعضای شوراها، معرفی فرد ج:  2تبصره 
 گردد.نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می ریپذامكانهر عنوان دیگر، برابر ضوابط 

 

ز اه استفاده بوده و شورا ناگزیر ب نامهوهیشدر این  شدهنییتعچنانچه هر یك از اعضای شورا، فاقد شرایط  :3تبصره  
 ستعالم نماید.شورای مرکزی ادبیرخانه از  ، الزم است رییس شورا در مورد وینامبرده باشد

 

باشند، معاون  شدهلیتشكصورت مجزا چنانچه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه، به: 4تبصره 
 .گرددیمعنوان دبیر شورای تجدیدنظر و رییس شورای بدوی انتخاب دانشجویی به 

 

آن  بوده یا در از موضوعاتی که خود طرف دعوا كیچیههای بدوی، تجدیدنظر یا مرکزی، در رااعضای شو -11ماده 
ك از موضوع قبالً رأی داده باشند یا یكی از شاکی و متخلف با وی رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر ی

 پرونده مانعی ندارد.طبقات ارث دارد، حق رأی ندارند؛ لیكن ارائه توضیح یا اعالم نظر در بُعد شكلی 
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 تخلفات و تنبیهات بخش دوم:

 تنبیهات مبحث اول ـ تفکیك
 

 زیر تفكیك صورتنامه بهآیین 7تنبیهات ماده تر احكام انضباطی، دقیق منظور استناد و تطبیقبه -12ماده 
 شوند:می
 

 اعمال شود: تواندیی انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان محكم شورا تنبیهاتی که با -الف
  بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو احضار و اخطار شفاهی .1
 پرونده انضباطی دانشجو تذکر کتبی بدون درج در .2
 پرونده انضباطی دانشجو اخطار کتبی بدون درج در .3
 پرونده انضباطی دانشجو تذکر کتبی و درج در .4
 پرونده انضباطی دانشجو توبیخ کتبی و درج در .5
 مربوط به تخلف تكالیفیا  ، آزموندر درس ./۲۵دادن نمره  .6

تا  ك ماهخوابگاه و غیره از یقبیل وام،  ها، ازیا ایجاد تغییر در آندانشگاه  محرومیت از تسهیالت رفاهی .7
 زمان باقیمانده از تحصیلمدت

 جر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.در مواردی که تخلف من دریافت خسارت از دانشجو .8
 بدون احتساب سنوات ماه 6تا  1یا از یك نیمسال  ز تحصیل به مدتمنع موقت ا .9

 با احتساب سنوات ماه 6تا  1یا از مدت یك نیمسال  منع موقت از تحصیل به .10
 بدون احتساب سنوات ماه 12تا  6یا از مدت دو نیمسال  منع موقت از تحصیل به .11
 حتساب سنواتبا ا ماه 12تا  6یا از مدت دو نیمسال  منع موقت از تحصیل به .12

 

 :اعمال شودنسبت به دانشجو تواند میشورای مرکزی با حكم تنبیهاتی که فقط  -ب
 بدون احتساب سنوات  ماه 18تا  13یا از مدت سه نیمسال  منع موقت از تحصیل به .13
 با احتساب سنوات  ماه 18تا  13یا از مدت سه نیمسال  منع موقت از تحصیل به .14
 بدون احتساب سنوات  ماه 24تا  18یا از هار نیمسال مدت چ منع موقت از تحصیل به .15
 با احتساب سنوات  ماه 24تا  18یا از  مدت چهار نیمسال منع موقت از تحصیل به .16
 تغییر محل تحصیل دانشجو  .17
 دولتی به  شهریه پردازدانشجو از  تبدیل دوره تحصیلی .18

 مون ورودیاخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آز .19



 

14

  سال ۵ها تا محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهاخراج دانشجو از دانشگاه با  .20

 
 
 

 
 مبحث دوم ـ قواعد عمومی تنبیهات

 

 

ز با یكی ا 8و  7،  6ندهای تنبیهات ب کیبصورت ترصدور احكام ترکیبی در مورد یك تخلف، تنها به -13ماده 
تنبیهات  مشروط به رعایت محدوده 16تا  9هر یك از بندهای  با 18و  17دیگر بندها و نیز ترکیب تنبیهات بندهای 

 مجاز است. تعیین شده برای تخلفات 
 

رعایت  کلیه بندها و تعلیق بخشی از احكام نهایی با تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج درترکیب احكام  -14ماده 

 .نامه مجاز استآیین 7بند ب ماده  8تبصره 
 

لیكن وو شروع به انجام آن نماید ر مواردی که قصد ارتكاب تخلف محرز باشد و دانشجد شروع به تخلف: -15ماده 
اشد، بنامه را داشته یكی از تخلفات مصرح در شیوه گرفته عنواننانچه اقدامات انجامطور کامل واقع نشود، چتخلف به
 مجرد تخلف اعمال می گردد؛ مقرر در مورددر غیر اینصورت حداقل تنبیه  شودبه تنبیه همان تخلف میمحكوم 

 روع بهشقصد ارتكاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد، 
 تخلف نبوده و از این حیث قابل رسیدگی نخواهد بود .

 

ه کتحت عنوان تخلفی هرگاه فعل واحد، دارای عناوین متعدده تخلف باشد، تنها تعدد معنوی تخلف:  -16ماده 
 شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.رسیدگی میدارد مجازات شدیدتری 

 

 برای هر یك از تخلفات، اگر دانشجو مرتكب چندین تخلف با عناوین مختلف شود تعدد مادی تخلف: -17ماده 
 شود.می صادرجداگانه حكم 

 

 ی حكم انضباطی مبتنی بر محرومیت از تحصیل، حكم محرومیت از تحصیلچنانچه قبل از اتمام اجرا: 1تبصره 
تنبیه اشد و در غیر  صرفاًباشند  های مختلفمزبور با مدت هایدیگری صادر شود در صورتی که محرومیت

 شود.صورت یكی از تنبیهات اجرا میاین
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طبق ضمن تصریح در احراز تخلف منباشد، نامه داشته اگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصی در شیوه:  2تبصره 
 د.شونبیه مقرر در آن بند محكوم میخاطی به ت نامه در حكم صادره،با شیوه

 

ها یك بنـد  هر یك از این گروه مواد هستندنامه آیین 6ماده های الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات گروه: 3تبصره 
از یك نـوع تلقـی شـده و مصـداق تعـدد مـادی تخلـف         ،از مواد هر یكتخلفات زیرمجموعه و شود اصلی نامیده می
 .گرددانتخاب  از دامنه اشدصرفا  ،تنبیه متناسب شود و بایدمحسوب نمی

 

وجود سابقه محكومیت قطعی مبنی بر ارتكاب همان تخلف در  تخلف در صورت ارتكاب تکرار تخلف: -18ماده 
 .شودمحسوب می تخلف همان مقطع تحصیلی، تكرار

 

چنانچه پیش از ابالغ حكم قطعی، دانشجو مجددا مرتكب همان تخلف شود، شورا موظف به صدور حكم تبصره: 
واحد  تقاضای تجمیع آراء و صدور حكم باالترتواند از مرجع واحد است و در صورت صدور آراء متعدد، دانشجو می

 نماید.
 

ی هایا ماه هاتوان برخی از نیمسالمی تحصیلی هایهای مشتمل بر محرومیتمحكومیتدر هر یك از  -19ماده 
که مشروط به آن منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت

  .شودنمنجر به اخراج آموزشی دانشجو با احتساب سنوات محرومیت از تحصیل 
 

دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را  در خصوص 18تا  9های احكام صادره موضوع بند -20ماده 
ور به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی با صد 16تا  9اند، موضوعیت ندارد و تنبیهات بندهای گذرانده

گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای 
  د.گرددرسی صادر و اعمال می

 

ه به استفاده از خدمات و تسهیالت دانشجویی به دانشجویانی ک حق ورود دانشجو به محیط دانشگاهی و -21ماده 
 است.  ی صادرکننده حكممنوط به صالحدید شورا اندمحكوم شده 16تا  9یكی از تنبیهات بندهای 

 

 است.  وابگاه الزامیاعمال تنبیه محرومیت از خ صدور و اخذ نظر دفتر مشاوره برای -22ماده 
  

به حسب صالحدید شورا ، مراتب یا تحصیل در صورت قطعی شدن حكم مشتمل بر محرومیت از خوابگاه تبصره:
  .شودولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطالع داده می
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 ،اکیش ، ایجاد صلح و سازش یا اخذ رضایتهای انضباطی، اخذ تعهدرسیدگی به پروندهاز بدو تا پایان  -23ماده 
دون بتخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده به منظور  بنا به صالحدید هر یك از شوراهاحسب مورد 

  مجاز است.درج در سوابق انضباطی 
 

 تا پیش از صدور حكم از سوی مرجعدر صورت صالحدید توانند کننده حكم میشوراهای انضباطی صادر -24ماده 
یق تمام یا نسبت به تعل ،)به جز موارد استثناشده( نامهآیین 7ماده  8تبصره ، مطابق آموختگیدانشباالتر و پیش از 

 شده اقدام کنند. بخشی از احكام صادر
 

حكم دانشجو اقدام نمایند و دانشجو طی مدت اجرای چنانچه شوراهای انضباطی نسبت به تعلیق  :1تبصره 
لی قی قبکه به صدور حكم انضباطی قطعی منجر شود، حكم تعلیمایداقدام به تخلف دیگری ن مانده از تحصیلباقی

 .تاستا پایان مقطع تحصیلی جاری دانشجو  اعتبار اجرای حكم تعلیقی صورت هر در نیز به اجرا درخواهد آمد؛
 

 .استمجاز  باركاستفاده از موضوع این ماده طی مقطع تحصیلی دانشجو فقط ی :2تبصره 
 

سرقت  زنا و لواط(،عمال شنیع )از قبیل ا:  تخلفات در جزبهشمول دارد  احكام صادرهکلیه  این ماده بر :3تبصره 
 اتو مشروبتوزیع مواد مخدر های ملحد، مفسد یا محارب، گروهك عضویت یا فعالیت در ، استفاده از سالح،مكرر
 الكلی
 
 
 
 
 

 مبحث سوم ـ تفکیك تخلفات و تخصیص تنبیهات
 

شرح زیـر تفصیل داده  نامه، بهشیوه 12 اساس ماده با قید تنبیهات متناسب بر نامهآیین 6ه در مادتخلفات مندرج 
  شوند:می
 

 تهمت،ن، عمومی دانشجویان )از قبیل تهدید، تطمیع، توهی تخلفاترسیدگی به  -الف
 (... و اختالس، قتل جعل، سرقت، رشوه،ای و مخابراتی، تخلفات رایانه، وجرحضرب

 

  و نشر اکاذیب ، تهمت، افتراهتك حرمتتهدید، تطمیع، توهین، فحاشی،  -25ماده 
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ابل ق 12تنبیه تا بند تكرار ت و در صورشود محكوم می( 6جز بند )ب 9تا  3ات بندهای به یكی از تنبیه متخلف
 تشدید است.

 

ی دولتی هادستگاه سئوالنم، کارمندان دانشگاه یا مسئوالنی، علمهیأتی از اعضاشاکی، یكی  کهیدرصورت:  تبصره
تـا بنـد   تنبیـه   ،و در صـورت تكـرار  شـود  میمحكوم ( 6)بجز بند  12تا  3به یكی از تنبیهات بندهای  ، متخلفباشد

 (  قابل تشدید است.6)بجز بند 14
 

 

 ضرب  -26ماده 
 شود.( محكوم می6)بجز بند  9تا  4به یكی از تنبیهات بندهای  متخلف

 

شـود   ن دانشگاه باشد یا تخلف تكراریا کارمندا مسئوالنی، علمهیأتمضروب یكی از اعضای  کهصورتیدر: 1تبصره 
 (  قابل تشدید است.6)بجز بند 13تا بند تنبیه 

 

ل قاب 12تا بند  ین به تناسبمتخلفتنبیه ، باشد ( ی )بیش از سه نفرجمعدستهصورت که نزاع بهصورتیدر: 2تبصره 
 تشدید است.

 

( 6ند )بجز ب 12تا  5رب و درگیری که منتهی به جرح شده باشد متخلف به یكی از تنبیهات بندهای ضدر : 3تبصره
 متناسب با مورد باشدیا به صورت جمعی وجرح بسیار شدید یا ضرب شود تكرارتخلف  ی کهصورت محكوم و در 
  قابل تشدید است. 16تنبیه تا بند 

 

 مستلزم شكایت شاکی خصوصی در دبیرخانه شورای انضباطی است. ،26و  25مواد  رسیدگی به تخلفات: 4تبصره
 

ها)اعم از مکتوب یا جعل یا ارائه هرگونه سند، مهر، امضاء و عنوان مجعول یا استفاده از آن -27ماده 
 در دانشگاه افزاری(نرم

ل تشدید قاب 9تا بند بیه تنو در صورت تكرار شود ( محكوم می6بند )بجز 8تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  
 است.
  

ن گذراند چنانچه فعل ارتكابی منجر به هرگونه انتفاع آموزشی از قبیل قبولی در دروس دانشگاهی، گواهی :1تبصره 
 1بندهای  و یكی از تنبیهات 6واحدهای درسی دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند 

 قابل تشدید است. 12تنبیه تا بند  ،ورت تكرارو در صمحكوم  10تا 
 

گردد و محكوم می 12تا  5بندهای تنبیهات متخلف به یكی از  ،در صورت جعل گواهی فراغت از تحصیل :2تبصره 
  قابل تشدید است.  18تنبیه تا بند  در صورت انتفاع از گواهی مزبور،
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گاه یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانش دانشجو فته شدنکه ارائه سند جعلی منجر به پذیرصورتیدر: 3تبصره 
 قابل تشدید است. 20تنبیه تا بند  باشد، عالوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش دانشجو،

   

 سرقت  -28ماده 
 

)بجز  12تا بند تنبیه  ،تكرار در صورتو شود میمحكوم   5تا  2یكی از تنبیهات بندهای و  8تنبیه بند متخلف به 
 قابل تشدید است. (6بند 

 

  تـا  9و یكی از تنبیهات بنـدهای   8تنبیه بند متخلف به  ،باشد باندهای سرقتمشارکت سرقت با چنانچه  :1تبصره 
 قابل تشدید است. 20تنبیه تا بند  ،در صورت تكرارمحكوم و  18

 

تسهیل سبب  کهینحو بهمان کند، هر کس با تبانی، اطالعات مربوط به فعالیت مجرمانه باند سرقت را کت :2تبصره 
یـه  تنب ،و در صورت تكرارشود میمحكوم ( 6بند )بجز 9تا  1بندهای هاتیاز تنببه یكی ارتكاب اعمال مجرمانه گردد 

 قابل تشدید است. 12تا بند 
 

 

 : ایراد خسارت یا ، خیانت در امانتاخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداری -29ماده 
 

ال رت به اموایراد خسا یا درامانتخیانت  یا از یا به یكی از دانشگاهیان کالهبرداری یا رشوه اخذ یا دادندر صورت 
بق به جبران خسارت وارده طمتخلف شخصی در صورت وجود شاکی(، عالوه بر محكومیت اموال )یا دانشگاه عمومی 
ابل تشدید ق( 6)بجز بند  9نبیه تا بند ت ،رت تكرارو در صوشود محكوم می 5تا  1به یكی از تنبیهات بندهای  ،8بند 
 است.

 

متخلـف  ی از دروس دانشگاهی شده باشـد  كی درمنجر به نمره قبولی متخلف تخلف  ارتكاب  کهیدرصورت :1تبصره 
ید قابـل تشـد   12تنبیه تا بنـد   ،و در صورت تكرارشود محكوم می 10یا 9و یكی از تنبیهات بندهای  6به تنبیه بند 

 است.
 

در خارج از  های حقیقی یا حقوقیدر ارتباط با شخصیت وقوع تخلف محكومیت قضایی نسبت به در صورت :2تبصره 
( قابل 6)بجز بند  9تنبیه تا بند  ،و در صورت تكرارمحكوم  5تا  1دانشگاه، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 

 تشدید است.
 

 تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشارکت به ، متخلفمبنی بر اختالس در صورت محكومیت قضایی: 3تبصره 
و در شود محكوم می( 6)بجز بند  13تا  1به یكی از تنبیهات بندهای   8عالوه بر جبران خسارت طبق بند  در آن،

 قابل تشدید است. 20تنبیه تا بند  ،صورت تكرار
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ن خسارت، به یكی از تنبیهات متخلف ضمن جبراهای هرمی و امثال آن لیت در شرکتفعادر صورت : 4تبصره
 قابل تشدید است. 20تنبیه تا بند  ،در صورت تكرار ومحكوم  12تا  7بندهای 

 

  :سالح استفاده ازیا  نگهداری، حمل، خرید و فروش -30ماده 
به  تناسب مورد، متخلفسرد غیرمجاز، افشانه و شوکر، به یا فروش اسلحه گرم و در صورت نگهداری، حمل، خرید

 ست.قابل تشدید ا 16تنبیه تا بند  ،و در صورت تكرارمحكوم ( 6)بجز بند  14تا  5 از تنبیهات بندهای  یكی
 

تا  9 هاینمایی با اسلحه، مرتكب به یكی از تنبیهات بنددر صورت تهدید، اخاذی، تظاهر یا قدرت :1 تبصره
قابل  20، تنبیه تا بند تناسبده نماید به یا مرتكب از سالح استفا شود تكرار چنانچه تخلفو گردد محكوم می12

 تشدید است.
 

که اخاذی بدون سالح انجام شود و عمل ارتكابی مشمول عنوان کالهبرداری یا تحصـیل مـال از   صورتیدر :2تبصره 
 ای مرتبط قابل رسیدگی خواهد بود.هیا تبصره 29د ماده وفق مفا طریق نامشروع شود

 

  ارتکاب قتل عمد: -31ماده 
 االجرا است.در خصوص وی الزم 20یا  19در صورت محكومیت قضایی، تنبیهات بندهای  
 

یكـی از تنبیهـات    بـه  مباشرت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمـد در صورت محكومیت قضایی مبنی بر  : 1 تبصره
  شود.می محكوم  20الی  15بندهای 
 تواند نسبت به ارائه پیشـنهاد شورای تجدیدنظر می اشدمحكوم شده بچنانچه دانشجویی به قتل غیر عمد : 2 تبصره

  ه شورای مرکزی اقدام نماید.نامبرده ب تغییر محل تحصیل
 

 ای و مخابراتی:تخلفات رایانه -32 ماده

ای )تغییـر،  کـردن، سـابوتار رایانـه   کردن، ویروسیهكاز قبیل  درصورت ارتكاب هر یك از تخلفات در فضای مجازی 
کـردن و  افـزاری( از طریـق نفـوذ بـه سیسـتم، جاسوسـی      افزاری یا سـخت زی و...(، تخریب رایانه )نرمسامحو، متوقف

، افشـا یـا انتشـار    فـروش هـا،  یا انتشار آن بدون مجوزهای ضبط صدا یا تصویربرداری دستیابی غیرمجاز به اطالعات،
یـا  استفاده ابزاری یا در فضای وب  ی افرادوارد شدن به حریم خصوص ،ی مربوط به دانشگاههاداده یا اطالعات اسناد،

اعـم از  ) حقـوقی  یـا افـراد حقیقـی    صفحات شخصی صوتی و تصویریتصاویر یا محصوالت  ،از اطالعاتسوء استفاده 
هـای  ها و وبـال  سایتشنود غیرقانونی، تهیه  مشابه( یا موارد موارداین اقدام در تهدید به یا ، ... ، انتشارافشااخاذی، 
هـای دولتـی،   نفوذ بـه سـایت    ،دینی مقدسات ، اهانت بههتك حرمت اشخاصتهدید و ملی، قی و ضدامنیتغیراخال

یـا انتشـار    دانلـود  ،بارگـذاری اخالل در سطح دسترسـی افـراد،   ایجاد دسترسی غیرمجاز یا های مخرب، ارسال ایمیل
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تا  4ف، به یكی از تنبیهات بندهای متخلف به تناسب تخل، و کلیه جرایم عمومی در فضای وب غیراخالقی موضوعات
 شود.( محكوم می6)بجز بند  10

 20تنبیه تا بند نسبت سطح تأثیر تخلف،  به ای باشدد یا دارای ابعاد گستردهتخلف تكرار گرد کهیدرصورت تبصره:
 قابل تشدید است.

 

 
 
 
 
 
 
 

 اداریو  رسیدگی به تخلفات آموزشی -ب
 

 :های آموزشیعالیتها یا فآزمون تقلب در -33ماده 
ی صد قبلکه مجاز نباشد، با قنحویتقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امكانات به

سب با متنا و( های مربوطه)در درس یا آزمون 6تنبیه بند  متخلف به یك فعالیت آموزشی موظف؛برای ارائه نتیجه 
تا  9بندهای  تنبیهاتبه یكی از   6و در صورت تكرار عالوه بر تنبیه بند  5تا 1ی نوع تقلب به یكی از تنبیهات بندها

  گردد.محكوم می 12
 

تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه، نظر صریح مدرس مبنی بر انتفاع دانشجو یـا  صورتجلسه  :1تبصره 
 گردد. طی ارسال مینماینده آموزش و با تأیید معاونت آموزشی دانشكده به شورای انضبا

 

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

خلف ت، ها محرز نگردداز آنبه نحوی که استفاده  غیر مجازبه همراه داشتن مكتوبات، تجهیزات و امكانات : 3تبصره 
 . شودمیمحكوم  5تا 1ه یكی از تنبیهات بندهای صرفا بو  فوق، احرازدانشجو وفق ماده 

 

 برای تقلب، معادل حذف درس یا تكالیف مربوطه با الزام در تكرار آن خواهد بود. 6تعلیق تنبیه بند  :4تبصره 
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كـی از  یمحكوم شـود، همكـاری کننـده در آن تقلـب نیـز بـه        6چنانچه دانشجوی مرتكب تقلب به بند  : 5تبصره 
 .گرددمحكوم می تعلیقی 6بند  و 5تا  1بندهای تنبیهات 

 

یكـی از تنبیهـات    بـه  متناسب با نوع تقلـب متخلف  ،در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع کشوری : 6تبصره 
 قابل تشدید است. 12تنبیه تا بند  ،گردد و در صورت تكرارمحكوم می 9تا  5بندهای 

 
 های پژوهشی:تقلب در فعالیت -34ماده 
سرقت، اجاره یا داده سازی علمی، عدم تعهد و مسئولیت نسبت بـه  ت ارتكاب هر نوع تخلف پژوهشی مانند در صور 
دد، ها، عدم استفاده درست از منابع، انتشار غیـر واقعـی، مجـ   نفعان در امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنیذی

ری ساخت و استفاده از ایمیـل جعلـی بـرای داو    معرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و از قبیلای همپوشان و تكه
ر یـا  محكوم و در صورت تكرا 12تا  9متخلف به یكی از تنبیهات بندهای و ..... غیرواقعی مقاالت توسط خود دانشجو 

 قابل تشدید است. 20تا بند تنبیه محكومیت درمراجع قضایی 
 

وین مقاله تد یا در مانع انتساب اثر به دانشجو شوده به طوری کنامه باشد در انجام پایان: چنانچه تخلف  1 تبصره
 ماده فوق متخلف عالوه بر اعمال تنبیهات باشد، شده نمره در تغییر یا دروس دانشگاهی در قبولی به باشد که منجر

 شود.می محكومدر درس یا تكالیف مربوطه نیز  6 بند تنبیه به
 

مل عنظر شورای مرکزی مالک  آموختگی احراز گرددپس از دانش دانشجو تخلف پژوهشیِ کهمواردی  در : 2 تبصره
 خواهد بود.

 

 محكوم( 6)بجز بند 9تا  5 به یكی از تنبیهات بندهای تخلفات پژوهشیهر یك ازکننده در همكاری : 3 تبصره
 قابل تشدید است. 12تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرار گرددمی

 ر امتحان:جای خود دفرستادن دیگری به -35ماده 
 ،رتكرا و در صورتشود میمحكوم  12تا  9در امتحان مربوط و یكی از تنبیهات بندهای  6 متخلف به تنبیه بند

 قابل تشدید است. 14تنبیه تا بند 
 

شود میمحكوم  12تا  9ه یكی از تنبیهات بندهای متخلف ب، جای دیگری در امتحانشرکت بهدر صورت : 1تبصره 
 قابل تشدید است.14تنبیه تا بند  ،و در صورت تكرار

مـواد  ول شـوند مشـم  عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعالم میهایی که از سوی دانشگاه بهکلیه آزمون :2تبصره 
 شوند.می 35و  33



 

22

 نقض مقررات جلسه امتحان، بدون ارتكاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در :3تبصره 
 شود.نمی 35و 33 موادقلب را محرز نكند، مشمول تخلف ت

 

 :های امتحانیفشای سؤاالت یا ورقهسرقت، خرید، فروش یا ا -36ماده 
تا نبیه ت ،و در صورت تكرار شودمی محكوم 12تا  9به یكی از تنبیهات بندهای  6 متخلف عالوه بر محكومیت به بند

  قابل تشدید است. 14بند 
 

 :یا دانشگاه ی خوابگاههاجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامهاخالل، ای -37ماده 
هم  6و چنانچه اخالل منجر به انتفاع آموزشی دانشجو شود به بند  9تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  

 شود.محكوم می
 

اه ح دانشگغتشاش در سطهای دانشگاه یا خوابگاه، تكرار یا منجر به ایجاد اکه اخالل در برنامهدرصورتی :  1تبصره 
 ( قابل تشدید است.6بند )بجز10تا بند  متخلف تنبیهیا خوابگاه شود ، 

 

 كیل گروههای دانشگاه یا خوابگاه، منجر به اغتشاش با تحریك دیگران یا تشکه اخالل در برنامهدرصورتی: 2تبصره 
 قابل تشدید است. 13تا بند متخلف  همراه باشد ، تنبیه

 

 7بنـدهای   هاتیاز تنبباشد، متخلف به یكی  وجرحضرباخالل منجر به اغتشاش و همراه با  کهیصورتدر : 3 تبصره
 قابل تشدید است. 17تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرارشود محكوم می 15تا 

 

یا  اهدادن اطالعات ناصحیح به دانشگبه واسطه  های دانشگاه یا خوابگاهکه اخالل در برنامهدرصورتی: 4تبصره 
 8تا  1ای متخلف به یكی از تنبیهات بنده شودانتفاع دانشجو منجر به بوده و  اعم از شفاهی یا کتبیکتمان حقایق 
 قابل تشدید است. 10تا بند تنبیه  ،تكرارو در صورت  شودمحكوم می (6)بجز بند 

اه، درگیری، توهین، هتاکی یا تجمعاتی که به صورت مسالمت آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگ:  5تبصره 
 های آموزشی انجام پذیرد از شمول ماده فوق خارج است.اقدام جهت تعطیلی کالس

 
 
 
 تخلفات سیاسی  رسیدگی به-ج
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هـای  دادن اطالعات خالف واقع یا کتمـان واقعیـات از روی عمـد نسـبت بـه خـود، گروهـك        -38ماده 
 هابه آن محارب، مفسد یا افراد وابسته

ــف  ــدهای   متخل ــات بن ــی از تنبیه ــه یك ــا  1ب ــی  5ت ــوم م ــاع     محك ــه انتف ــر ب ــا منج ــرار ی ــف، تك ــر تخل ــود اگ ش
 قابل تشدید است. 14 بند های مذکور گردد تنبیه تاگروهك

  
 های محارب، مفسد، ملحد یا هواداری عضویت در گروهك -39ماده 

ی موجب احكام قضای نونی منحله که بهغیرقا هایگروه های محارب، مفسد، ملحد یاعضویت یا هواداری از گروه
حكوم م 5تا  1، به یكی از تنبیهات بندهای به تناسب موضوع تخلف باشند شدهمحارب، مفسد یا ملحد تشخیص داده

  شود.می
 

ی موجب احكام قضایهای غیرقانونی منحله که بهروههای محارب، مفسد، ملحد یا گانجام اعمالی به نفع گروه تبصره:
 كوممح (6) بجز بند  12تا  8شده باشند متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  مفسد یا ملحد تشخیص داده محارب،
 قابل تشدید است.  14تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرار شودمی
 

 ها و مکاتب الحادی فعالیت و تبلیغ به نفع گروهك -40ماده 
غیرقانونی  هایگروه معاند نظام جمهوری اسالمی ایران یا ب وهای محارکه فعالیت و تبلیغ به نفع گروهكصورتیدر

ز به یكی ا لفباشند، متخشده  تشخیص داده نظام جمهوری اسالمی ایرانموجب احكام قضایی معاند منحله که به
جر که منصورتیو در( قابل تشدید 6)بجز بند  12تا بند  ،و در صورت تكرار شودمحكوم می 5تا  1تنبیهات بندهای
 قابل تشدید است. 14ها گردد تنبیه تا بند به انتفاع آن

 

توهین به شعائر و مقدسات اسالمی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام  -41ماده  
طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، جمهوری اسالمی )مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیك به

 پخش اعالمیه ( 
 شود.( محكوم می6)بجز بند  8تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 

 

مكرر و بدون توجـه   طوربهبلوا و آشوب صورت گیرد یا  قصد بهصورت جمعی و ارتكاب عمل به کهیدرصورت تبصره:
  قابل تشدید است.  13تا بند تنبیه به تنبیهات قبلی واقع شود 

 

 آشوب در محیط دانشگاه:  ایجاد بلوا و -42ماده  
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تا  3های متخلف به یكی از تنبیهات بنددر جهت ضربه زدن به ارکان نظام باشد و آشوب در محیط دانشگاه اگر بلوا 
خارج از  های غیرقانونیریزی قبلی یا با هدایت گروهبا هماهنگی و برنامه چنانچه وشود ( محكوم می6)بجز بند  13

  قابل تشدید است.  20تا بند تنبیه د دانشگاه باشد یا تكرار شو
  

 

 

 د ـ رسیدگی به تخلفات اخالقی
 

 یا استفاده از مشروبات الکلیگردان (زا، روانمخدر، توهم)استعمال مواد اعتیادآور  -43ماده 
اه یا نشگدر داتكرار شود یا چنانچه تخلف و شود میمحكوم ( 6)بجز بند  10تا  4هات بندهای متخلف به یكی از تنبی

 قابل تشدید است.  12تا بند  تنبیهصورت پذیرد یا آثار سوء عمومی داشته باشد آن،  هب وابستهاماکن 
 

تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات  -44ماده 
 الکلی)یا مشارکت یا همکاری در این خصوص(

سته به گردد و در صورت استفاده از اماکن واب( محكوم می6)بجز بند  12تا  5 متخلف به یكی از تنبیهات بندهای
 .ستقابل تشدید ا  18تا بند  ، تنبیهصورت تكرارو در محكوم  16تا  7دانشگاه، به یكی از تنبیهات بندهای 

 

 4بند  موجب تنبیه از الكلییا استفاده از مشروبات  اعتیادآورشرکت در این جلسات به همراه استعمال مواد  : تبصره
  قابل تشدید است.  14تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرارشود می( 6)بجز بند 12تا 
 

  مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلیاعتیاد به  -45ماده 
ابل ق 20تا بند  عدم توجه به تنبیهات قبلی و در صورتشود محكوم می 5تا  3 به یكی از تنبیهات بندهایمتخلف 
  است. تشدید 

 

صورت محرمانه از افراد مشكوک، بـا اجـازه مكتـوب معـاون فرهنگـی، دانشـجویی       اخذ آزمایش اعتیاد به : 1تبصره 
 دانشگاه پیش از طرح پرونده مبنی بر اعتیاد الزامی است.

  
 راجعهادامه تحصیل دانشجوی معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور و همكاری در درمان اعتیاد و م  :2تبصره 

 مستمر وی به مرکز مشاوره و روانپزشك خواهد بود.
 

 نگهداری، خریدوفروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی -46ماده 
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اکن شود و چنانچه تخلف تكرار شود یا از اممحكوم می( 6)بجز بند 12تا  5 متخلف به یكی از تنبیهات بندهای
  قابل تشدید است.  18تا بند تنبیه رای این منظور استفاده کرده باشد وابسته یا مربوط به دانشگاه ب

 

 ارتکاب قمار و تجاهر به آن -47ماده 
باشد؛  قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده

که متخلف صرفاً درصورتیم گردد، تجاهر به قمار است؛ ت انجاچنانچه این عمل به شكل مكرر، علنی و با جسار
و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به یكی از تنبیهات  4تا  1مرتكب قمار گردد به یكی از تنبیهات بندهای 

  قابل تشدید است.  12تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرار شودمحكوم می( 6)بجز بند  9تا  4بندهای 
 
 
 

 توزیع آالت قمار یا فروش و دیخر -48ماده 
 12تا  5متخلف به یكی از تنبیهات بندهای تفاده از آن برای قمار صورت گیرد با علم به اس فروش و دیخرچنانچه 

 .قابل تشدید است 14تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرار گرددمحكوم می (6بند  بجز)
 

 ای غیرمجازت رسانههرگونه آالت لهو و لعب یا محصوال از استفاده -49ماده 
 5ا ت1دهای باشد به یكی از تنبیهات بنچنانچه متخلف از محیط یا امكانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده 

  قابل تشدید است.  9تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرارشود محكوم می
 

ای لعب یا محصوالت رسانه خریدوفروش، تکثیر، توزیع یا نگهداری هرگونه آالت لهو وتولید،  -50ماده 
 غیر مجاز

قابل  14تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرار شودمحكوم می( 6)بجز بند  12تا  5متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 
 تشدید است.

 

 ضوابط پوشش ابالغی وزارتینعدم رعایت پوشش اسالمی یا  -51ماده 
تشدید  قابل 9تا بند تنبیه  ،رت اصرار و تكرارو در صو شودمحكوم می 5تا  1به یكی از تنبیهات بندهای متخلف 
 است.

 

 :عدم رعایت شئون دانشجویی  -52ماده  
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ف به متخلآن را مذموم بدانند، دانشگاهیان که  مسلم منزلت و عرف ،خالف شئون رفتارِدر صورت ارتكاب هرگونه 
  .است قابل تشدید( 6)بجز بند 9تا بند تنبیه  ،و در صورت تكرارگردد می محكوم 5تا  1یكی از تنبیهات بندهای 

 

 3ا ت 1در صورت استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماکن مرتبط، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای :  1تبصره 
 ( قابل تشدید است. 6)بجز بند  9تنبیه تا بند  ،و در صورت تكرار شودمیمحكوم 

 

وم محك( 6)بجز بند 9تا  5به یكی از تنبیهات بندهای  دانشگاهیان به حیثیت و شئون لطمهدر صورت  :2 تبصره
 قابل تشدید است.  12تا بند تنبیه  ،صورت تكرارو در  شودمی

 

تخلف به یكـی از  مگردد های بالینی در رشتهای وی رفتار دانشجو منجر به سلب صالحیت حرفه چنانچه : 3 تبصره
ن ایرسیدگی به در  قابل تشدید است؛ 20تا بند تنبیه  ،تكرار و در صورتگردد محكوم می 12تا  7تنبیهات بندهای 

 گروه تخصصی و معاونت آموزشی مربوطه ضروری است. اخذ نظرمورد 
 

 شرعی در ارتباط با نامحرم عدم رعایت موازین محرز -53 ماده
ا عفت عمومی ری باشد یا دارای شاکی خصوصشود و چنانچه محكوم می 5تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 

 تشدید است. قابل( 6)بجز بند 10 تا بندتنبیه  ،دار نماید یا آثار علنی و مشهود داشته باشد یا در صورت تكرارخدشه
 

پژوهشی محولـه، تحـت تسـلط وی قـرار     -چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمی که حسب وظایف آموزشی : تبصره
متخلف به یكـی   ،وقوع تخلف احرازو  ت ننماید، در صورت شكایت شاکی خصوصیدارد، موازین محرز شرعی را رعای

 .قابل تشدید است 20تنبیه تا بند   ،شود و در صورت تكرارمحكوم می 12تا  9از تنبیهات بندهای 
 
 

 داشتن رابطه نامشروع )مادون زنا( -54ماده 
یا  ی )اسالمی( نبوده یا بدون طی مراحل شرعیهای مكرر که شرعرابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط

ندهای گردد، متخلف به یكی از تنبیهات ب منجر به صدور حكم قضاییتخلف چنانچه ه باشد قانونی الزم صورت گرفت
 شود.( محكوم می6)بجز بند  12تا  4
 

 تشدید است.قابل  20یا تكرار شود تنبیه تا بند  شده واقعچنانچه تخلف در موارد متعدد  : تبصره
 

  شرکت در جلسه نامشروع -55ماده 
یز آن را نفی کرده و جا اسالم قصد انجام اعمالی که شرعجلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به

در و  شودمحكوم می( 6)بجز بند 9تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای در صورت محكومیت قضایی  داند؛نمی
  قابل تشدید است. 17تا بند ه تنبی ،صورت تكرار
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محكومیت قضایی متخلف به یكی از تنبیهات و جلسه نامشروع یا همكاری در تشكیل تشكیل  در صورت:  تبصره
 قابل تشدید است. 17بند  تاتنبیه  ،و در صورت تكرار شودمحكوم می 12تا  7بندهای 

 

 انجام عمل منافی عفت )زنا، لواط یا مساحقه( -56ماده 
 گردد.میمحكوم  20تا  9صورت اثبات در مراجع قضایی متخلف به یكی از تنبیهات بندهای در 
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 بدویشورای خش سوم: ب
 

 شروع رسیدگی ـ مبحث اول
 

گیرد و سایر خصوص دانشجویان، تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می صدور احكام انضباطی در -57ماده 
اد جرای مفامقام اجرای احكام صادرشده از شوراهای انضباطی، مجاز به صدور یا نهادها یا مسئوالن دانشگاه، جز در 

 باشند.از تنبیهات انضباطی نمی كیچیه
 

 شود:در موارد ذیل شروع می به تخلفات انضباطی دانشجویان رسیدگی -58ماده 
را ود رسیدگی به شكایت خگردد و که از وقوع تخلف متحمل ضرر و زیان می)کسی شكایت شاکی  .1

 (نمایددرخواست می
اشخاص  )داخل یا خارج دانشگاهو مراجع ذیصالح حقوقی حقیقی یا اشخاص  مسئولین ومكتوب  گزارش .2

 و نهادها مانند گرید یدانشگاه بوده و اشخاص حقوق یداخل دانشگاه صرفاً شامل ساختار سازمان یحقوق
 (.کنند تیشكا توانندیم یوصخص یشاکعنوان به صرفاً... و دیاسات و ییدانشجو یهاتشكل

 

 

 در ذیل شرایط بابه انضمام ادله به شورای انضباطی ارائه و  اشخاص حقیقی گزارشو شكایت شاکی  -59ماده 
 شود:ثبت میشورا دبیرخانه 

 گزارش دهنده و سمتشاکی یا امضاء  نام و امضایتاریخ،  حاوی یا گزارش دهنده ) مشخصات کامل شاکی .1
 (اداره مربوطه ممهور به مهر و

 یا دانشجوی مورد گزارش عنهیمشخصات کامل مشتك .2

گی ، چگونموضوع )ازجمله شرح دقیق موضوع با ادله آنجزئیات  و و تاریخ( ثبت دقیق مكان و زمان )ساعت .3
 (و ... موضوع و ذکر خسارت احتمالی واردهمرتبط با رفتار دانشجو، اشخاص 

 

 هاآن کامل مشخصات شهادت مكتوب با ذکر شودکر شكایت ذ نوان دلیلع شهادت شهود به کهیدرصورت : تبصره
 .گردد پیوست شكایتفوق باید با رعایت شرایط 

 

 شود:ثبت می شورابا شرایط ذیل در دبیرخانه  حقوقی اشخاصمكتوب های گزارش-60ماده 
 حقوقی شخص رسمی استفاده از سربر  .1
 ثبت دقیق مشخصات دانشجو .2
ان )ساعت و تاریخ( و جزئیات رویداد )شرح دقیق تخلف ادعایی، چگونگی رفتار ثبت دقیق مكان و زم .3

 (و...  حسب مورد دانشجو، اشخاص درگیر در موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده
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 و امضای مسئول گزارش دهنده با ذکر تاریخ و ممهور به مهر اداره مربوطه ، سمتنام .4
 ادله گزارش .5

 

هود با ذکر مشخصات کامل ش مكتوب شود، شهادتعنوان دلیل گزارش ذکر  ود بهشهادت شه کهیدرصورت:  تبصره
 شود.ها پیوست گزارش میآن

نامه( هاین شیو 42تا  33مواد  موضوع) و سیاسی  اداری، پژوهشی ،تخلفات آموزشی به رسیدگی در -61ماده 
 است.  ضروری مرتبط دانشگاهمعاونت  اخذ نظرسب مورد ح
 

های نظارت بر تشكل هیأتشده باشد، اخذ نظر  ها یا نشریات واقعتخلف توسط اعضای تشكل چنانچه : تبصره
 ضروری است. ، حسب مورددانشگاهیی ناظر بر نشریات هااسالمی دانشجویان و رأی قطعی کمیته

 
 

جو ی دانش، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلمقطع فعلی شورای انضباطی دانشگاه -62ماده 
 گونه موارد نظر شورای مرکزی مالک عمل خواهد بود.در این ؛صورت گرفته باشد نیست

 

شود تطبیق داده می نامههویاین ش 60و  59 مواد دریافتی با موازین مندرج در یهاشكایات و گزارش -63ماده 
ه اطالع را بنواقص شكلی  ،ونه اقدامدبیر شورا موظف است پیش از انجام هرگ د،نباشمزبور فاقد شرایط  کهیدرصورت

ایت یا روز از زمان ثبت، به نحو مقتضی نسبت به رفع نواقص شك پنجبرساند تا ظرف حداکثر  کنندهشاکی یا گزارش
در مهلت مقرر، نسبت به رفع نقص اقدام نشود شكایت یا گزارش  کهیگزارش اقدام الزم صورت پذیرد درصورت

 گردد.بایگانی می
  

وی مرجع مجاز دانشگاه به انعكاس تخلف و معرفی دانشج تنهانامه آیین 7بند ب ماده  4طبق تبصره  -64ماده 
؛ است دانشگاه حقوقی دفتر مشاوره و هماهنگی با دانشگاه انضباطی شورای خاطی به مراجع قضایی و انتظامی،

داری الف این ماده باشد خود تخلف ابدیهی است هرگونه اقدام از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی دانشگاه که بر خ
رئیس دانشگاه موظف است این موضوع را به کلیه محسوب شده و در مراجع ذیصالح قابل پیگیری خواهد بود 

 های دانشگاه جهت اطالع، ابالغ نماید. قسمت
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 انضباطی شورایوظایف دبیرخانه  ـ مبحث دوم
 

ر فرآیند زیر مسئول انجام امور الزم جهت تشكیل پرونده و طرح موضوع دمطابق شورای بدوی دبیر  -65ماده 
 : است انضباطی شورای جلسات 

 ریخ، شماره و ارائه رسید به شاکیبا ذکر تا الف. ثبت شكایت و گزارش
 نامهشیوهمبحث اول بخش سوم این موازین مندرج در های دریافتی با ب. بررسی انطباق شكایات و گزارش

 شده در خصوص تخلف انتسابیمستندات ارائهشكلی بارسنجی پ. اعت
 ت. استعالم از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعالمات صورت گرفته حسب مورد

 ث. انجام تحقیقات حسب مورد
 دانشجو دعوت. ج
 ی از حقوق مزبورمندبهره منظوربهی دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت سازآگاهچ. 
 شفاهی و مكتوب و اخذ دفاعیات مكتوب صورتبه حضوری مصاحبه تخلف درموارد یم . تفهح
 جلسات شورادبیرخانه یا حضور در جهت  مدعوین دعوتخ. 
 های در دستور کار شورا پروندهجهت مطالعه و آگاهی از مفاد با اعضای شوراهای انضباطی ی هماهنگ د.
 از تحصیل دلیلپس  شورای انضباطی طرح موضوع در جلسه .ذ
 جلسه شورای انضباطی. تنظیم صورتر
 یشمارهای انضباطی و بر پروندهاوراق  کلیه مستندات، مكاتبات و نسبت به یدارامانت و بایگانی ،. حفظز

 مستمر پرونده
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سب حهای مرتبط دانشگاه به دانشجو و ابالغ احكام قطعی به بخش انضباطی یهاشوراابالغ احكام انشاء و . س
 وردم
 ارسال رونوشت احكام انضباطی قطعی حداکثر یك ماه پس از صدور به شورای مرکزی. ش
طرح در مرجع  جهت مقتضی اقدامات و هصادر انضباطی احكام به نسبت دانشجویان اعتراضات و ثبت دریافت ص.

 تجدیدنظرخواهی
 های انضباطیمصوبات شورااحكام دانشجویان و اجرای . پیگیری و اجرای ض
 نامهوهیضوابط این ش امحای آثار احكام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق. ط
حسب تكالیف و وظایف ی انضباطی دانشگاه روسای شوراشورای مرکزی و از سوی  . انجام امور محولهظ
 شدهنییتع

 

د؛ ایاگذار نمضباطی دانشگاه وان مذکور را به کارشناسان دبیرخانهتواند انجام وظایف دبیر شورای بدوی می : 1 تبصره
 مسئولیت اقدامات دبیرخانه و کارشناسان با دبیر شورای بدوی است. درهرصورت

 

زامی انجام تشریفات دعوت از کلیه مدعوین جهت حضور در جلسه شورا همانند دعوت از اعضای شورا ال : 2 تبصره
 است.
 

 
 
 
 

 دانشجو  دعوتـ  سوممبحث 
 

 توسط دبیرخانهپس از دریافت شكایت یا گزارش و اعتبار سنجی صورت گرفته اید بدانشجو  دعوت -66 ماده
 پذیرد. صورت مبحث این درپس از طی مراحل قانونی ذکرشده  و انضباطییاشور

 

 موارد ذیل باشد:باید مشتمل بر  نامهدعوت -67ماده 
 مشخصات کامل دانشجو . 1
 . موضوع یا عنوان تخلف انتسابی2
 علت دعوت. 3
 انضباطیشورای  دبیرخانه آدرس و حضور زمان وتاریخ . 4
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 . نام، سمت و امضای تماس گیرنده5
 

 )اعم از تفهیم رسیدگیکلیه مراحل  درجهت حضور در دبیرخانه شورای انضباطی دانشجو دعوت از  -1تبصره  
داقل حو با رعایت  ی تلفنینرسااز طریق اطالع (، ادای شهادت یا به عنوان مطلعتخلف، دفاع حضوری، ابالغ حكم

در دبیرخانه شورای انضباطی صورت به صورت حضوری،  مكتوب نامهابالغ  دعوتو است بازه زمانی پنج روز 
 . ردیگیم
 

فوق، وابط و رعایت ض موفق یا ناموفق )تماس(دعوت تلفنی اعم از موازی با  بایدشورای انضباطی  دبیرخانه: 2تبصره 
انی ارسالی در پرونده دانشجو بایگ و مستند پیامك رسانی به دانشجو استفاده نمایدطالعجهت ا پیامك از روش
 شود. می

 

های یا سامانه جامع گلستان سامانه)نظیر  مخابراتی یرسانکه از سیستم اطالع هاییدر کلیه دانشگاه: 3 تبصره
اصی ری اختصبخش اعالنات مهم حساب کارب کنند، دعوت از دانشجو از طریق ارسال به( استفاده میپیامكی متناظر

در  ؛باشدمیموظف به پیگیری موضوع از طریق حساب کاربری خود  در این صورت دانشجو گیرددانشجو صورت می
جلسه  و تكلیف نسبت به پیگیری موضوع در مخابراتی یرسانسیستم اطالعاز طریق  این مورد الزم است نحوه ابالغ

 در غیر این صورت ابالغ از این طریق فاقد اعتبار است. دانشجو اعالم شود کتباً به، مصاحبه حضوری
 

 

شده تعیینتاریخ از  بعد روز پنججهت تفهیم تخلف تا به هر دلیل ممكن دانشجو عدم حضور  درصورت - 68ماده 
 رسانیر و اطالعانجام فرآیند مجدد صدو عالوه بر انضباطی شورای دبیرخانه، این موردصرفا در ، نامهوفق دعوت
  .نمود خواهد به آدرس محل سكونت دانشجونامه دعوتارسال  اقدام به، مرحله دوم

 

 رخانهدبی در حضور از )نظیر فوت یكی از بستگان، ابتالی به بیماری( به دالیل موجه دانشجو کهیدرصورتتبصره : 
با را  ارائه درخواست کتبی، زمان جدیدیر و پیش از پایان مهلت مقرتواند می معذور باشد تخلفشورا جهت تفهیم 

  د.انضباطی درخواست نمای برای حضور در دبیرخانهموافقت دبیر شورای بدوی 
 

ر از حضور در دبیرخانه شورا جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوری د دانشجو استنكاف یا عدم همكاری - 69ماده 
پس از  )ومانع از ادامه روند رسیدگی نبوده  تجلسه مصاحبه،صورنامه یا دعوتیا امتناع وی از امضای  جلسه شورا

تواند یمو شورا ( شودمیدرج  تاریخ و مكان، متضمن ساعتمراتب تشریح مفاد این ماده و تبعات آن برای دانشجو، 
  غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. صورتبهنامه در صورت رعایت اصول آیین رسیدگی ابالغی در این شیوه

 
 و اخذ دفاعیات حضوری و مصاحبه تخلفتفهیم  چهارم ـمبحث 
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ره ، استفاده از نظر مشاوتخلف)حق اطالع از ادله شكایت و  دانشجوحقوق  ،باید بدوی شورایدبیر  -70ماده 
 وهیم تف ،جودانشبه  مصاحبهدر ابتدای  ،نامهنامه و شیوهوفق آیینرا  پرونده( اوراق دانشجویی، دفاع حضوری، مطالعه

 .نماید تحویل ویرا مراتب در دو نسخه یكسان، صورتجلسه و پس از امضای دانشجو و دبیر، یك نسخه 
 

فاده به است تصریح دانشجو به عدم نیاز به استفاده از هر یك از حقوق فوق، مانع اعالم تمایل بعدی دانشجوتبصره : 
سیدگی رع نشده باشد؛ در هر حال مانع از تاخیر در از آن حقوق نخواهد بود، مشروط به آن که اعمال آن بالموضو

 شود.نمی
 

 ا ذکر( و مكتوب بتخلففهم برای مصورت شفاهی )قابلهب باید موازین حقوقی با رعایت کلیه تخلفتفهیم  -71ماده 
و نجام ا )بدون ضبط صدا و تصویر( تخلف( و ادله اجرایی نامهتند به بند مربوطه در شیوهمسترجیحا )تخلف  موضوع

 شود.امضاء  صورتجلسه آن توسط مصاحبه شونده و مصاحبه کننده )گان(
 

یل را از جلسه مصاحبه حضوری تا قبل از تشكخود مكتوب امضاء شده  یهدفاعتواند الیحه دانشجو می -72ماده 
 جلسه رسیدگی به دبیرخانه ارائه و سپس در جلسه شورای بدوی قرائت نماید.

 

 بهمصاحصورتجلسه در مندرج اظهارات دانشجو دفاعیات مكتوب، دبیر شورای بدوی،  عدم ارائهدر صورت  : تبصره
 خواهد کرد.و در جلسه شورا قرائت منزله دفاعیات وی در پرونده ثبت حضوری را به

 

با  با حفظ محرمانگی نسبت به مراجع حقوقی و اسامی غیر مرتبطتواند پس از تفهیم تخلف دانشجو می -73ماده 
امكان کپی  دبیر شورای انضباطیتشخیص  و با نماید رونوشت تهیهها از آنو  مطالعهدفاع دانشجو،  اوراق پرونده را 

 خواهد بود.از اوراق مقدور
 

شان مشخصات افشایمتقاضی عدم  ،در صورتی که هر یك از شهود، شاکی یا گزارش دهنده حقیقی پرونده : تبصره
گیرد لیكن حق مشخصات مزبور در اختیار دانشجو قرار نمیرییس شورا،  نظر موافقِ اب به دانشجوی متخلف باشند

ه به دانشجو مبنی بر امكان مطالعه محتوای اوراق مزبور برای وی محفوظ خواهد بود در این صورت موارد یادشد
 ادعای رات دیگر، صحتتنهایی برای توجه تخلف به دانشجو کافی نیست و شورا باید با بررسی دالیل، قرائن و اما

در  قض رایترین مستند آن، موارد مزبور باشد از موجبات نکند چنانچه تنها مستند رای شورا یا مهموارده را بررسی
 شوراهای تجدیدنظر و مرکزی است.
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 در شورای بدویرسیدگی  پنجم ـبحث م

جهت رسیدگی به گزارشات و شكایات رد حسب مو باركی هفته دو شورای بدوی دانشگاه، هر جلسات -74 ماده 
 .نمایدمی اقدام العادهفوق جلسات تشكیل به شورای بدوی نسبت اضطراری، رییس موارد درو  شودمی تشكیلواصله 

 

و سایر ضوابط مندرج در صورت اضطراری نافی رعایت حقوق دانشجو  تشكیل جلسات شورای بدوی به تبصره :
 نخواهد بود.نامه شیوه

 

ورت به ص از کلیه اعضای شورای انضباطیروز اداری پیش از برگزاری جلسه  پنجحداقل دبیر موظف است  -75ه ماد
واند در در صورتی که به دلیل عدم رعایت این ماده عضوی از اعضا نتآورد؛ دعوت به عمل  تلفنی و پیامكی مكتوب،

 جلسه حاضر شود جلسه فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
 

کار پرونده را بر اساس شكایت شاکی یا گزارش تخلف و دالیل موظف است گردشدبیر شورای بدوی  -76ماده 
عیه، حه دفانامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوری و الیتوجه آن به دانشجو به استناد شیوه
 در اختیار اعضا قرار دهد.جلسه حداقل سه روز پیش از تشكیل 

 

 مانع تكلیف اعضا در مطالعه پرونده نیست.، پروندهکار گردش و ارائه گزارشهیه ت تبصره:
 

بر اساس ضوابط  را با ارسال ابالغیهشورای بدوی  زمان رسیدگی در جلسه موظف است بدوی دبیر شورای -77ماده 
باید ا جلسه رسیدگی نتاریخ ابالغ ت نمایداعالم به دانشجو جهت دفاع حضوری از بخش سوم  در مبحث سوممندرج 

 .کمتر از پنج روز باشد
 

ضور در دانشجو قادر به ح دالیل موجّه )نظیر فوت یكی از بستگان، ابتالی به بیماری(به که  صورتیدر -78ماده 
حق  ازدرخواست مكتوب  با ارائه در صورت صالحدید رییس شورای بدوی تواندشده نباشد، مینجلسه در تاریخ تعیی

  .ری در شورای تجدیدنظر استفاده نمایددفاع حضو
 

ی وارد شكلنامه ایراد که دانشجو یا هر یك از اعضای شورا به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوهصورتیدر -79ماده 
  گردد.پرونده جهت رفع نقص و تكمیل به دبیرخانه اعاده میو جلسه نماید، مراتب صورت
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دبیر شورای بدوی  بر عهده نامهو شیوه نامهبه دانشجو با استناد به مواد آیینانتساب تخلف  لیدالبیان  -80ماده 
 است.

 

یات داشته و به طرح دفاع حضورشورای بدوی  در رسیدگی در جلسهاز بدو طرح موضوع تواند دانشجو می -81ماده 
 خود بپردازند.

 

 مینامه تنظشیوه وفق ،در صورت محكومیت مستدل ومستقل، طور به جلسهصورت پس از ختم رسیدگی، -82ماده 
حد  ملزم به امضای صورتجلسه دارای  ،حاضر در جلسه با ذکر نام و سمت شورای انضباطی و کلیه اعضایگردد می

 نصاب آراء هستند. 
 

مربوطه مجاز  جلسهبرای صورت ءلفنی و اقدام به اخذ امضای اعضاصورت غیرحضوری یا تتشكیل جلسه به : تبصره
 نبوده و احكام صادره به این طریق فاقد اعتبارند.

موضوع تخلف مذکور در  هرگاه حین رسیدگی در شورای انضباطی، تخلفات دیگری عالوه بر آنچه در -83ماده 
خلفات مجاز به رسیدگی به آن تدر این مرحله شده است، آشكار شود، شورا  جاری دانشجو ذکر و پرونده نامهدعوت

 مستقالً طی شود. رسیدگی بدوی الزم است مراحلنخواهد بود و 
 

تر یا باال13بند از پایان مراحل رسیدگی، دانشجو را مستحق اعمال تنبیهات پس  چنانچه شورای بدوی -84ماده 
 ارسالبه شورای تجدیدنظر دانشگاه جهت رسیدگی ، پرونده را به دانشجو تصمیم ضمن ابالغتشخیص دهد، 

 نماید.می
 

نامه، ابط رسیدگی در شوراهای تجدیدنظر و مرکزی به استثنای موارد احصاء شده وفق این شیوهضو -85ماده 
 است.ضوابط رسیدگی در شورای بدوی  مطابق
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 شورای تجدیدنظر :چهارمبخش 
 

  

 شورای تجدیدنظراختیارات  و ـ وظایف اولمبحث 

 

 د:باشیدنظر دانشگاه به شرح ذیل میوظایف شورای تجد -86ماده 
  از احكام اولیه دانشجو ای تجدیدنظرخواهیبه تقاض سیدگیر .1
رسیدگی به احكام شورای بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است با پیشنهاد ریاست  .2

 دانشگاه 
 ارجاعی از شورای بدوی 20تا  13های مشتمل بر یكی از بندهای پروندهبه  رسیدگی .3
های مشتمل بر پروندهو  و باالتر 13تنبیهات بند  احكام شامل مرکزی در مورد تخلف به شورای ارجاع پرونده . 4 

 جهت اخذ تاییدیه یا رسیدگی حسب مورد 12تا  9اعمال مجدد تنبیهات 
 

 

 در شورای تجدیدنظررسیدگی ـ  دوممبحث  

  
  شگاه است.شورای تجدیدنظر دان خواهی درتجدیدنظر قابل شورای بدوی ه ازصادر کلیه احكام  -87ماده 

 

 روز از تاریخ ابالغ حكم شورای بدوی است. 10مهلت اعتراض دانشجو ظرف  تبصره :
 

به انضمام حكم بدوی  نسبت بهدرخواست مكتوب خود جهت تجدیدنظر  در صورت اعتراض بایددانشجو  -88ماده 
سید ، رثبتپس از ارائه و انضباطی دانشگاه  دبیرخانه شخصا به را الیحه دفاعیه و مستندات تجدیدنظر خواهی 

 .نمایددریافت 
 

توانـد جهـت دفـاع حضـوری در     ضرورت، به تشخیص دبیر یا رییس شورای تجدیدنظر، دانشجو میدرصورتتبصره: 
 جلسه حاضر شود.

 

یم تصم اتخاذ رسیدگی و ،پروندهدریافت اعتراض یا ارجاع ظرف یك ماه پس از باید شورای تجدیدنظر  -89ماده 
 نماید.

 

 است. شورای بدوی بر عهده دبیر شورای تجدیدنظردر جلسه  وظایف و تشریفات طرح پرونده :1 صرهتب
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جلسه مراتب صورت ،که صدور حكم تجدیدنظر متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشدصورتیدر: 2 تبصره
 نجام شود.ماه اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تكمیل پرونده ا تا حداکثر ظرف مدت دو

 

 به شورای تجدیدنظر دانشگاه،نسبت به احكام صادره از شورای بدوی در صورت عدم اعتراض دانشجو  :3تبصره
 .نخواهد بودمجاز به اعتراض به شورای مرکزی دانشجو 

 

از پیش  توانند احكام اولیه را تشدید کنند چنانچه پس از صدور حكم اولیه ونمی خواهیتجدیدنظر مراجع -90ماده 
شده باشد، الزم است پرونده حاصلدر خصوص تخلف مطروحه صدور حكم تجدیدنظر، مدارک و مستندات جدیدی 

مجدداً به وی فرصت ، رسیدگی و پس از صدور حكم اولیه جدید ،و برابر ضوابطعودت شورای بدوی به متخلف 
 اعتراض داده شود.

  

 مرکزیبرای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شورای شورای تجدیدنظر دانشگاه، تنها مرجع مجاز  -91 ماده
عنوان رویه سوابق و مدارک پرونده به شكل و ترتیبی که شورای مرکزی به کلیه ضرورت داردرسیدگی بوده و  جهت

  .نماید، با حفظ بدل ارسال شودمی عملكرد مشخص
 

نده دانشجو به شورای مرکزی بگیرد الزم چنانچه به هر ترتیب شورای تجدیدنظر تصمیم به ارجاع پرو -92ماده 
صورت مكتوب به دانشجو ابالغ گردد.است مراتب جهت اطالع و پیگیری دانشجو به
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 : شورای مرکزیپنجمبخش 
 

 مبحث اول ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی
 

 وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح ذیل است: -93ماده 

 بررسیو  هابر حسن عملكرد شورای انضباطی دانشگاه نظارترویه، اد وحدتایج ی، راهبری،زیربرنامه الف.
 های انضباطیهای قانونی موجود در روند رسیدگی به پروندههای مربوط به مغایرتگزارش

 هاشورای تجدیدنظر دانشگاه از صادره 12تا  9 هایتنبیهات بندم احكارسیدگی به اعتراض دانشجو به  ب.

 و 12ا ت 9مجدد تنبیهات بندهای ها برای اعمال های ارجاع شده از شورای تجدیدنظر دانشگاهوندهرسیدگی به پر پ.
 نامهبخش تنبیهات شیوه 20تا  13تنبیهات بندهای  صدور احكام مشتمل بر

 تخفیف احكام قطعی دانشگاهمبنی بر  رسیدگی به درخواست ریاست دانشگاه ت.

منیتی یا قضایی برای بررسی صالحیت یا عدم صالحیت تحصیل دانشجو بی مراجع ارسیدگی به درخواست کت. ث
 نامه انضباطیآیین 12وفق ماده 

 شورای مرکزی بنا به تشخیص در به تخلفات دانشجویان رسیدگی بدوی  .ج

 های وابسته بهدانشكده، سیدالتأسیجدعالی ی آموزشهامجموعهشورای انضباطی در  درخواست تشكیل بررسی چ.
  غیرانتفاعی -عالی غیردولتی، موسسات آموزشهاهای اقماری سایر دانشگاهدانشكده ،های جامعاهدانشگ

توسط شورای مرکزی  کشوری سراسرهادانشگاهصالحیت دبیران شورای انضباطی دانشجویان  دییتا. بررسی و ح
  وزارتین حسب مورد

انجام  به عنوان تنها مرجع ذیصالحزارتین حسب مورد نامه حاضر توسط شورای مرکزی ونامه و شیوهتفسیر آیین.  خ
 .پذیردمی
 

 در شورای مرکزی  رسیدگیمبحث دوم ـ 
 

 12تا  9که حكم صادرشده توسط شورای تجدیدنظر مشتمل بر یكی از تنبیهات بندهای صورتیدر -94ماده 
 .مرکزی است اعتراض در شورای باشد قابل نامهتنبیهات شیوه

 

 اعتراض در شورای قابل هااحكام بدوی و تعلیقی دانشگاه ، 8تا  1ام مشتمل بر تنبیهات بندهای احك: 1تبصره 
 نیستند. مرکزی
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 از تاریخ ابالغ حكم شورای تجدیدنظر است. روز 10مهلت اعتراض دانشجو ظرف  :2تبصره 
 

)منضم به الیحه  ظرشورای تجدیدن ازحكم صادره  اعتراض بهدانشجو درخواست مكتوب خود جهت  -95ماده 
 ارائه وی، یا مرکزانضباطی دانشگاه  شورای دبیرخانهبه  را شخصا (احكام بدوی و تجدیدنظر دانشگاهدفاعیه و تصویر 

 نماید. میرسید دریافت  ،ثبتپس از 
ه بمكلف است اصل پرونده انضباطی دانشجو را با حفظ بدل، منضم  دانشگاه دبیرخانه شورای انضباطیتبصره : 

 به شورای مرکزی ارسال نماید.ظرف مدت پنج روز درخواست اعتراض دانشجو و ضمائم مربوطه 
 

ز ا ات شكلیابتدا پرونده را از حیث تشریف پس از اخذ اصل پرونده از دانشگاه مربوطه، دبیر شورای مرکزی -96ماده 
حیث  که پرونده ازصورتیدر ؛دهدیقرار م یبررس دانشجو موردو تجدیدنظرخواهی و رعایت حقوق  حكم ابالغ قبیل 

شورای ه نقص، به دبیرخان رفع از پس تا شودمی اعاده دانشگاهانضباطی  شورای به مراتب، شكلی دارای ایراد باشد
 .گیردمی قرار مرکزی شورای جلسه کار دستور باشد، در کامل پروندهکه صورتیدر؛ گردد مرکزی ارسال

 

- تصمیم اتخاذ رسیدگی و ،پروندهدریافت اعتراض یا ارجاع ماه پس از  یكظرف باید شورای مرکزی  - 97ماده 
  نماید.

 

مراتب  ،متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقات باشد شورای مرکزیکه صدور حكم صورتیدرتبصره : 
 د.ماه اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تكمیل پرونده انجام شو جلسه تا حداکثر ظرف مدت دوصورت

 

 در صورتدبیر شورای مرکزی از دانشجویی که درخواست وی در دستور کار شورای مرکزی قرارگرفته،  -98ماده 
 نماید.شورای مرکزی و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیات دعوت مییا جلسه  جهت حضور در دبیرخانهنیاز 

 

دامات و باید نتیجه اقورای مرکزی بوده شو دستورات  موظف به اجرای احكام شگاه،ی انضباطی دانشورا -99ماده 
 موازین چنانچه دانشگاه اهمال نماید یا بدون رعایت به شورای مرکزی اعالم نماید در کمترین زمان ممكنخود را 

به  دانشگاه موظفحكم صادره فاقد وجاهت قانونی و دانشجو متضرر گردد  وحكمی صادر نماید  ،رسیدگی عادالنه
موظف به نظارت بر حسن عملكرد شورای  نامه،آیین 10اعمال ماده شگاه در راستای دان سییراست؛ جبران 
ع ر مراجو پاسخگویی د نامهشیوه و نامهانطباق فرآیند انضباطی در دبیرخانه با موازین مندرج در آیین ،انضباطی

 ذیصالح خواهد بود.
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 ابالغ و اجرای احکام انضباطی صدور، :ششم بخش 

 
 ابالغ احکام شوراهای انضباطیدور و ص ـ مبحث اول 
 

 رعایت نكات زیر الزامی است:  انضباطی حكمصدور در  -100ماده 
 تاریخ صدور و شماره حكم (1
 مشخصات دانشجو( 2
 ( دالیل انتساب تخلف3
 نامهشیوهذکر مستند قانونی وفق عنوان تخلف انتسابی به دانشجو با  (4
 نامهشیوه وفق انونیبا ذکر مستند ق شدهنییتنبیه تع (5
  اعتراض بودن حكم صادره و مرجع اعتراض و مهلت آن از تاریخ ابالغقابلیا  قطعیتعیین  (6
و در ر روز پس از تاریخ صدو بیستبا رعایت بازه زمانی حداقل ( 12تا  7دانشگاه )زمان اجرای احكام تعیین  (7

 وفق صورتجلسهاحكام شورای مرکزی حسب مورد 
 

مضای ااز تاریخ صدور، از طریق دبیرخانه با  ده روز حداکثر ظرفانضباطی ی شوراهااز م صادره احكا : 1تبصره 
 شود.به دانشجو ابالغ میها شورایا دبیر  سییر
 

در صورت درخواست مكتوب دانشجو و موافقت شورای انضباطی)مندرج در صورتجلسه(، زمان اجرای :  2 تبصره
 ور حكم تعیین گردد. تواند قبل از تاریخ صدحكم می

 شود.در پرونده وی نگهداری باید شده به دانشجو رونوشت حكم ابالغو  تجلسهصور : 3 تبصره
 

، ور(یك ماه پس از صدتا )حداکثر مرکزییا افشای آن، جز برای شورای  انضباطیارسال رونوشت احكام  :4تبصره 
  ممنوع است.

 

احكام از اعالم رؤیت  کننده حكم()به تشخیص شورای صادر یرموجهکه دانشجو به دالیل غورتیصدر -101ماده 
 آیین نامه 8 ماده 3تبصره به استناد و  منزله ابالغ حكم بودهبهاین امر شورای انضباطی استنكاف نماید،  اعتراضقابل
 اعتراض از وی سلب خواهد شد. حق

 

ور دانشجو در دبیرخانه شورای انضباطی در صورتی که رییس شورای صادر کننده حكم، علت عدم حض تبصره :
حسب مورد در دستور جلسه پرونده را تواند یص دهد میرا موجه تشخ یا اعتراض نسبت به آن جهت ابالغ حكم

 شورای تجدیدنظر قرار داده یا به شورای مرکزی ارسال نماید. 
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 احکام قطعی شدن و اجرایمبحث دوم ـ 

 
 هستند:االجرا قطعی و الزمبه شرح ذیل رای انضباطی شو ازاحكام صادره  -102ماده  
 

 عدم اعتراض صورتدر دانشگاهبدوی شورای  ازصادره  12 تا 1 مشتمل بر تنبیهات بندهایاحكام  (1

 ه شورای تجدیدنظر دانشگا ازصادره  8 تا  1 یكی از تنبیهات بندهایاحكام تعلیقی یا  مشتمل براحكام  (2

 عدم اعتراض صورتدر دانشگاهتجدیدنظر شورای  ازدره صا 12تا  9ی هامشتمل بر تنبیهات بنداحكام  (3

رای شو 12تا  9 مشتمل بر تنبیهات بندهایشورای مرکزی در مقام تجدیدنظرخواهی از احكام  از احكام صادره (4
 تجدیدنظر دانشگاه

شورای از  های ارجاعیپروندهشورای مرکزی در مقام رسیدگی به  20تا  13احكام مشتمل بر تنبیهات  (5
 تجدیدنظر 

 

ل و نامه در اواخر نیمسابخش تنبیهات شیوه 18تا  9که حكم قطعی مبنی بر یكی از بندهای صورتیدر -103ماده 
 ی بعدشده باشد، زمان اجرای حكم به نیمسال تحصیل پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر

 آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد. گردد، مشروط بر آنكهآن موکول می از
 

یا  نامهدستوراتی که شورای انضباطی مطابق با آیین یادانشجو از اجرای احكام قطعی  تمرددر صورت  -104ماده 
 تواند دستور توقف کلیه عملیات آموزشی دانشجو را صادر نماید.رییس دانشگاه مید کنصادر می نامهشیوه

 

ورای انضباطی دانشگاه مسئول پیگیری اجرای احكام قطعی صادره توسط هر یك از ش دبیرخانه -105ماده 
 است. یا مرکزی شوراهای انضباطی دانشگاه

 

شده باشد، دانشگاه  که دانشجویی طبق نظر شورای مرکزی به تغییر محل تحصیل محكومصورتیدر -106ماده 
ای وارد لطمه و به شكلی که به روند تحصیل دانشجو،به نحو مقتضی و باید مقصد، موظف به پذیرش دانشجو است 

 .نماید تحصیل دانشجو را فراهم نشود امكان ادامه
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 : سایر مواردهفتمبخش 
 

 25و  22بر اساس تعلیمات اسالمی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس )اصول -107ماده 
ان ه شورای انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویدبیرخانقانون اساسی(، اعضای شورا و کارکنان 

لدین وا ،جز همسراند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن )بهنبوده و موظف
 .نمایند خودداری( حسب صالحدید شورا یا سرپرست دانشجو

 

ها در که پرونده تخلف آن دانشجویانی حسابهیی، انتقالی یا تسو، میهمانرسیدگی به درخواست انصراف -108ماده 
ه شورای انضباطی دانشگاه یا مرکزی در دست رسیدگی است یا اجرای احكام انضباطی صادرشده در خصوص آنان ب

 انجام نرسیده است، منوط به موافقت و اعالم نظر قطعی آن شوراهاست.
 

 برای شرکت در گی رییس شورای انضباطی، حسب مورد از افراد مطلعنتواند با هماهدبیر شورا می -109ماده 
 جلسات شورای انضباطی، بدون داشتن حق رأی دعوت کند. 

 

کلیه  هدانشگاه و مالحظ مندی از نظرات مرکز مشاوره دانشجوییبهرهدانشجو ری یا درخواست در موارد ضرو تبصره:
 الزامیل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احكام صادره های الزم در زمینه روحیات فردی و مسائحساسیت
  است.

 

ت رونوشت احكام شورای مرکزی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل تا پنج سال است، باید به هیأ -110ماده 
اند نسبت به مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هیأت و سازمان مذکور موظف

 محرومیت فوق اقدام نمایند. اعمال
 

 یا رضایتپس از طی مراحل تجدیدنظر و صدور حكم، در صورت تنبه و اصالح رفتار دانشجوی متخلف  -111ماده 
 .، از شورای مرکزی تخفیف در حكم صادره را درخواست نمایدتشخیص تواند بنا بهدانشگاه می سییرشاکی، 

 

شرکت در امتحانات محروم شده باشد و حكم انضباطی تحصیل یا ز اهر دلیلی دانشجو به چنانچه  -112ماده 
ن امتحاوی از  غیبت دانشجو موجه اعالم گردیده و صادرشده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یك نیمسال باشد،

  شده در اجرای مجازات احتساب خواهد شد.شود و در صورت محكومیت، محرومیت اعمالمجدد گرفته می

 

هـای  یـا محـیط  یا خـارج از دانشـگاه    داخل در دانشجو یدگی به هر یك از تخلفات یا جرایم ارتكابیرس -113ماده 
 وابسته در محاکم قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود. 
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ا که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت ی در صورت پیگرد یا محكومیت قطعی قضایی تبصره :
و  تواند ادامه تحصیل نمودهجزء سنوات دانشجو محسوب نگردیده و دانشجو پس از پایان مدت محكومیت میحبس، 

ز مدت محكومیت، از مدت مجا چنانچه ؛نمایددانشجو مساعدت می دانشگاه به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل
 دهد.د آموزشی تطبیق میادامه تحصیل را با موقعیت جدی مقطع تحصیلی بیشتر باشد، دانشگاه نحوه

 

ی  با امضاکلیه مكاتبات شورای انضباطی دانشگاه با شورای مرکزی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه، صرفاً -114ماده 
وزارت  مدیرکل امور دانشجویان یا معاون سازمان و احكام و مكاتبات شورای مرکزی با امضای رییس، شوراها سییر

 شود.یا دبیر شورا صادر می علوم
 

لت محسوب تاریخ ابالغ و اقدام، جزء مه و بوده لیتعطریروز کاری و غ ،ها و مواعد، مالکمهلت بهدر محاس تبصره :
 .شودنمی

 

بالغ که مراحل مربوط به فرایند رسیدگی اعم از احضار، برگزاری جلسه مصاحبه، رسیدگی و اصورتیدر -115ماده 
انی یا تعطیالت تابستشود امتحانات نامیده می فرجهعرفا  کهآنپیش از ایام ، لاحكام، با ایام امتحانات پایان نیمسا

 گردد. موکول  ادشدهبه زمان بعد از ایام یباید شود،  زمانهم
 

ایند در ایام فوق، انجام فررسیدگی در صورت درخواست مكتوب دانشجو مبنی بر آغاز و ادامه فرایند : 1تبصره 
 .استبالمانع 

 

 توبِموارد ضروری با دستور مكصورتی که دانشجو اقدام به اخذ واحد درسی در تابستان نماید یا در  :2تبصره 
 .استبالمانع  احضار دانشجو در ایام فوقشورا  سییر
 

ین با رعایت ضوابط ا رسیدگیشود انجام فرایند در مورد تخلفات آموزشی که در ایام فوق انجام می :3تبصره 
 یان ایام امتحانات بالمانع است.پس از پانامه شیوه

 

انشجو را یس دانشگاه دستور جلوگیری از ورود دیر نامه انضباطیآیین 6ماده  2چنانچه در اجرای تبصره  -116ماده 
  .ستبا قید زمان شروع و پایانِ ممنوعیت ا به دانشجوآن مستلزم ابالغ مكتوب  ،کند، اجرای این دستور صادر

 

ت رای محرومیت برای دانشجو وفق ماده مزبور، در صورت صالحدید شورا از مدت محرومیمدت زمان اج: 1 تبصره
 گردد.میاجرای حكم انضباطی دانشجو کسر 

 

دانشگاه ملزم به دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیمسال،  در صورت تالقی ایام ممانعت از ورود :2 تبصره
 است.متحانات پایان نیمسال در ارسانی به دانشجو جهت شرکت اطالع
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خصوص احكام موظف است در کننده حكم( )فارغ از مرجع صادرانضباطی دانشگاه  شورای دبیرخانه -117ماده 
ج سال و باالتر، پن13، دو سال و بندهای 12تا  9و بندهای یك سال  نامهشیوه 8تا  4بندهای تنبیهات مشتمل بر 
 اقدام نماید. احكام انضباطی صادرشده ثار نسبت به امحای آ آموختگیپس از دانش

 

 خودخودبهها و نیز احكام تعلیقی، در پایان تحصیل و آثار آن 3تا  1 احكام منطبق بر تنبیهات بندهای :1تبصره 
 .شوندامحا می

 

ثر اشده باشد، بعد از رفع آثار تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی که با صدور حكم قضایی اثبات :2تبصره 
 قابل امحا است. وفق مفاد ماده مزبور ،قضایی از جرم

 

حكومیت یا م امحاءشده تعلیقی، از شوراهای انضباطی، فردِ دارای حكم شدهانجامدر پاسخ به استعالمات  :3تبصره 
 شود.اعالم می« دارای سابقه » صورت در غیر این « فاقد سابقه» صرفاً، 3تا  1بندهای 

 

 پذیرد.نامه منع شده است با نظر شورای مرکزی صورت میها در آیینر احكامی که تعلیق آنامحاء آثا :4تبصره 
 

در اجرای مفاد این ماده در خصوص دانشجویی که در یك مقطع تحصیلی، بیش از یك حكم انضباطی : 5 صرهتب
  شود. دارد یك سال به مواعد تعیین شده اضافه می

 

 روندهپذیرد ولی از پصورت می انضباطی از پرونده صرفا 25/0قطعی درج نمره امحای اثر در مورد حكم  :6تبصره 
  شود.امحاء نمی دانشجو آموزشی 

 

یكروفیش ها به میكروفیلم یا مانضباطی یا طرز تبدیل آنهای تخلفات طریقه امحای اصل اسناد و پرونده:  7تبصره 
عنوان رسیده و بههر یك از وزارتین ویب شورای مرکزی موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصو نظایر آن، به

 گردد.میرویه عملكرد ابالغ 
 

 ها و امثال آن درکننده نظیر مراجع قضایی، گزینش سازمانپاسخگویی به مراجع ذیصالح استعالم -118ماده 
گاه انضباطی دانش خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه، صرفا توسط دبیرخانه شورای

 ان رویهگیرد و روش آن تابع ترتیبی است که شورای مرکزی به عنوبه عنوان تنها مرجع ذیصالح انجام مییا مرکزی 
 نماید. عملكرد مشخص می

 

تابع وزارت علوم، تحقیقات و  مؤسسات آموزش عالیو  و مراکز  هادانشكده، هادانشجویان کلیه دانشگاه -119ماده 
و نیز علمی ـ کاربردی ی، رانتفاعیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، اعم از دولتی، پیام نور، غ فناوری و
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های علوم دینی شاغل ها، نیروهای مسلح و حوزهمانند سایر وزارتخانه نهادهای خارج از وزارتیندانشجویان بورسیه 
های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن ده و دانشگاهضر بونامه حاو شیوه نامهمشمول آیینها، به تحصیل در این دانشگاه

 هستند. 
 

های آموزش عـالی  مجموعه بدوی با تشخیص و تفویض اختیار شورای مرکزی، اعتراض به احكام شوراهای :1 تبصره
ی های آن استان یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسـیدگ در شورای انضباطی یكی از بزرگترین دانشگاه ،هر استان

خواهد بود که به تصـویب شـورای مرکـزی هـر یـك از       روش انجام آن هم به موجب دستورالعملی؛ امكان پذیر است
 .گرددمیوزارتین رسیده و به عنوان رویه عملكرد ابالغ 

 

د تین، ماننخارج از وزار آموزشی وابسته به نهادهای ها و مراکزها، دانشكدهدانشگاه دربورسیه دانشجویان  :2 تبصره
چه هستند و چناننامه حاضر و شیوه نامهآیین مشمول های علوم دینینیروهای مسلح و حوزه ها،سایر وزارتخانه

 ی اتخاذبه وجود آید، موضوع برانامه و این شیوه نامهو آیین ی مزبورهاهای داخلی دانشگاهنامهتعارضی بین آیین
 خواهد بود. االجراالزم صادرهرجاع و حكم زارتین اهر یك از و به شورای مرکزی حسب مورد تصمیم نهایی

 

 وابسته به نهادهای خارج ازهای رسیدگی به تخلفات دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در دانشگاه: 3تبصره 
نامه حاضر و شیوه نامهآیین مشمولهای علوم دینی نیز نیروهای مسلح و حوزه ها،وزارتین، مانند سایر وزارتخانه

  .هستند
 

 

 
 

 ، ضمناندانشجوی انضباطی تخلفات به رسیدگی مرجع ترینعالی عنوانوزارتین، به مرکزی شورای -120ماده 
ن دگی به تخلفات انضباطی دانشجویارسی هایحوزه نامه درنامه و شیوهآیین صحیح اجرای عملكرد و  بر نظارت
 ؛دارند دهرا بر عهراء وحدت رویه آصدور زی، راهبری، ریبرنامه مسؤولیتعالی تابعه، های آموزشها و مجموعهاهدانشگ

 االتباعالزم دانشگاه انضباطی شورای سوی از صادره احكامکلیه  خصوص دربدیهی است نظر و حكم شورای مرکزی 
 .است

 

رای وشهای آموزشی برای اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه و دبیرخانه توسط برگزاری دوره دستورالعمل :1 تبصره
 شود.میو ابالغ مرکزی انضباطی تهیه 
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 دبیرخانه شورای مرکزی به ترتیبـی کـه  به ها دانشگاه ها و عملكرد شورای انضباطیارسال گزارش فعالیت: 2تبصره 
 نماید الزامی است.تعیین و ابالغ می

 

نظارت بر  ویژه هایهیأتبا تشكیل  در صورت تشخیص و در مواقع لزوماست مكلف مرکزی شورای  -121ماده 
 شورکعالی تابعه در سراسر های آموزشها و مجموعهها به دانشگاهاعزام آنو  هنامشیوهو  نامهسن اجرای آیینحُ

ها شورای انضباطی دانشگاه ؛، اقدامات عملی در راستای ضمانت اجرای موازین قانونی را انجام دهدحسب مورد
 خواهند بود. مذکورهای هیأتموظف به همكاری کامل با 

 

مغایر  پیش از این صادر گردیده یاکه  هر یك از وزارتین های داخلینامهکلیه مقررات، مصوبات و بخش -122ماده 
 نامهو شیوه شورای عالی انقالب فرهنگی 14/6/1374سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ مصوب نامه با آیین
های دانشگاه کلیه قسمتشورای انضباطی برای  اتصمیمو تكام حدرجه اعتبار ساقط و اباشند، از حاضر اجرایی 
 االتباع است.الزم

 

د مفا شورای عالی انقالب فرهنگی، 5/8/1377و  21/7/1377مورخ  430و  429با استناد به مصوبات  -123 ماده
ویان نضباطی دانشجنامه ااجرایی آیین نامهوهیش ترکیب و شرایط اعضای شوراهای انضباطی و تعیین رسیدگیآیین 

 123 در هفت بخش شاملشورای عالی انقالب فرهنگی  14/6/1374مورخ مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه 
علوم، و كی بهداشت، درمان و آموزش پزشبه تصویب وزرای .... ............و در تاریخ ..اصالح  تبصره، 113 ماده و

 است. ا االجرمتحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ الز
 
 
 
 دکتر منصور غالمی  

 وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

 دکتر سعید نمکی
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


