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 مقدمه

 مسئولیت انجام ضمن كه است موظف، دانشگاه ریتمجموعه مدی در حساس نهادی عنوانبه، انضباطی دانشجویانی شورا 

 استعدادهای رشد راستای در دانشگاه اساسی وظایف، متعالی اخالق و دانشجویی منش دانشجویان از تخطی به رسیدگی در خود

 به توهین و رتحقی موجبات كه برخوردی از هرگونه و داشته مدنظر را آنان در نفساعتمادبه و استقالل روحیه تقویت دانشجویان و

 و تجسس هرگونه از پرهیز به تأكید با است اما ناپذیرتنبیه اجتناب، مواردی در هرچند ؛ورزد اجتناب، كندمی فراهم را دانشجو

 و شده آغاز ارشاد و تذكر مراحل اولین باشد؛ از دانشجو اجتماعی حیثیت و آبرو حفظ با توأم، برخورد این كه دارد ضرورت، تفتیش

 نماید. ایجاد محیط و خاطی در فرد را اصالح به میل و تخلف از تناباج زمینه

 تردقیق تنظیم به منظور دارد وجود گراییقانون سمت به شوراهای انضباطی بیشتر چه هر دهیجهت در كه ضرورتی با

 تاریخ فرهنگی به بانقال عالی شورای سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مصوب انضباطی نامهآیین اساس بر، انضباطی احکام

 و تداخل از ابهام رفع و تخلفات ترجزئی تفکیك باهدف، حاضر« نامهشیوه» شودمی نامیده« نامهآیین» اختصاربه كه 14/6/1374

 مراجع نیز تعیین و صادره احکام در بیشتر رویه وحدت نتیجه تنبیهات و در و تخلفات میان ایجاد تناسب و تطبیق، هاآن در كلیت

 است.  شده تخلفات تدوین برخی وقوع تشخیص برای هصالح

 

 تعاريف:
 

 پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری  بهداشت درمان و آموزشهای خانهوزارتوزارتین:  -1-1
 

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

 عالی انقالب فرهنگی یا وزارتینز از شورای پژوهشی دارای مجوعالی یا مراكز آموزشهر یك از مؤسسات  دانشگاه:  -3-1
 

 فرهنگی انقالب عالی شورای سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مصوب انضباطینامه انضباطی دانشجویان آیین نامه:آيین -4-1

 14/6/1374 مورخ
 

 مین جلسهسیصد و پنجاه و هشت مصوبنامه انضباطی دانشجویان نامه اجرایی مربوط به آیینآخرین شیوه نامه:شیوه -5-1

 14/6/1374 مورخ فرهنگی انقالب عالی شورای
 

نامه آیین ،مغایر با قوانین كشور، ضوابط و مقررات حاكم بر دانشگاه در فضای حقیقی یا مجازی كه انجام هر عملیتخلف:  -6-1

 باشد.نامه اجرایی مربوطه شیوه و انضباطی دانشجویان
 

 نشجوبه صورت حضوری و قابل فهم به داآن  انتسابو دالیل  فعل ارتکابیتشریح  تفهیم تخلف: -7-1

 

 از شورای بدوی انضباطی ب صادرهرای مکتو حكم اولیه: -8-1
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 برای تجدیدنظر در حکم غیرقطعیدرخواست  تجديدنظرخواهي: -9-1
 

قابل نامه بدوی، تجدیدنظر یا مركزی كه براساس ضوابط این شیوه شوراهایرای مکتوب صادره از هریك از  حكم قطعي: -10-1

 .مورد اعتراض قرار نگرفته استت یا در مهلت مقرر اعتراض نیس
 

نامه اجرایی انضباطی دانشجویان در شیوه و ضوابط مندرجشورایی با تركیب  شورای حل اختالف و ارشاد دانشجويي: -11-1

 نماید. كه برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی تالش می
 

 

نامه اجرایی آیین نامهدر شیوه مندرجو ضوابط با تركیب كه  هبدوی انضباطی دانشجویان دانشگا شورای شورای بدوی: -12-1

گیری درباره آن صمیمدانشگاه و تدر دار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی دانشجو عهده ،انضباطی دانشجویان

 است.
 

نامه اجرایی یوهدر ش مندرجی تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه كه با تركیب و ضوابط شورا :شورای تجديدنظر  -13-1

 شود.وارد رسیدگی مینامه انضباطی دانشجویان آیین
 

نامه در شیوه مندرجو ضوابط با تركیب در هر یك از وزارتین كه  مركزی انضباطی دانشجویان شورایشورای مركزی:  -14-1

 .شودوارد رسیدگی می یاننامه انضباطی دانشجواجرایی آیین



  

 

4

 شجويياصول حاكم بر رسیدگي به تخلفات دان
 

 اصل قانوني بودن تخلفات .1

شده است و در احراز عنوان تخلف احصاء به اجرایی نامهشیوهیا  طینامه انضباهای دانشجو تخلف است كه در آیینآن دسته از رفتار

 تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است.

 

 اصل قانوني بودن تنبیهات .2

 است. دانشجو احصاء گردیده قابل اعمال نسبت به  اجرایی نامهشیوه دانشجویان و طینامه انضباآیینسته از تنبیهات كه در آن د

 

 اصل قانوني بودن آيین رسیدگي .3

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

 

 اصل برائت .4

 نماید:ئت دانشجوست و شورا در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه میاصل بر برا

 شود.تفسیرالف. هرگونه شك در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی، باید به نفع دانشجو 

 احراز انتساب تخلف ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیر شود.  ب. هرگونه شك در

 دلیل ندارد. دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه حراز و انتساب تخلف،بر ا هرگونه دلیل، مبنیپ. در صورت عدم وجود 

این در  ی كه. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از كلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در مواردت

 است. شده بینیپیش نامهشیوه

 

 طرفياصل بي .5

براساس مالحظات شخصی، سیاسی، حزبی یا هرگونه  و از صدور حکم نمودهطرفانه اتخاذ تصمیم بیی باید در فرایند رسیدگشوراها 

 .نمایندموضوع غیرمرتبط به تخلف انتسابی اجتناب 

 

 اصل حق دفاع .6

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

  

 اصل حق بر استماع .7

 شفاهی خود را به استماع اعضای شورای بدوی برساند. دفاعیات مکتوب یاتواند می دانشجو
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 اصل محرمانگي .8

هرگونه انتشار اطالعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی در كلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابالغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز 

 نامه ممنوع است.و شیوه نامهشده در آیینبینیپیشدر موارد 

 

 اصل تناسب .9

سوابق آموزشی و ، شدت تخلف ارتکابینامه، باید در صدور حکم و شیوه نامهآیین وفق در حدود صالحیت خود نضباطیهای اشورا

ی رأو  دنتناسب و تجانس تخلف ارتکابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار ده، اقتضائات فضای دانشجویی، انضباطی دانشجو

 خواهد بود.خواهی در مراجع تجدیدنظری أردیق نقض به تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از مصا
 

 

 اصل رفتار برابر .10

  .شوراهای انضباطی باید در برخورد با تخلفات مشابه از رویه واحد تبعیت كنند

 

 اصل برابری  .11

ب، تابعیت و امثال هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذه؛ نامه برابرندنامه و شیوهكلیه دانشجویان در برابر آیین

 آن ممنوع است. 

 

 اصل ارائه مباني تصمیم .12

مستندات، شواهد و قرائن متقن و  دالیل تصمیم خود را براساسسنجی گزارشات یا شکایات، پس از بررسی و صحتشوراها باید 

 كه مستند به ادله حقوقیهر یك از منابع حقیقی یا  صرف گزارش اعالمی از سوی؛ كنندحکم صادره ذكر نامه در شیوه منطبق با

  قرار گیرد.احراز تخلف  تواند مبنایمعارض یا ناهماهنگ باشد نمی ،یقینی نباشد یا با سایر دالیل و امارات

 

 و حفظ كرامت انساني اصل احترام به حقوق و آزادی .13

  ی است.الزام شجودانشور حقوق من های مقرر درحقوق و آزادیاحترام به  موازین شرعی و اخالقی ورعایت  ،حفظ كرامت انسانی

 

 اصل شفافیت  .14

 .انضباطی وی مطلع نمایندپرونده به  رسیدگی مراحل ازشوراها موظفند دانشجو را 
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 اصل عدم تجسس .15

 اطالعاتو  ادلّهیا  حریم خصوصی دانشجوتجسس در هیچ موردی مجاز به  درشوراها رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و  

تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تخلف جاری با موضوع  مرتبط ریطرح سؤاالت غو 

)مانند تهیه  ادله و شواهدی كه با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شونداست.؛ بر این اساس مجاز 

تواند مستند نمی (ایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و....نظیر تجسس در وس فیلم، صوت و تصویر مخفیانه هرگونه

  و آراء و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند. گیردبتصمیم شورا قرار 

 

 منصفانه رسیدگياصل حق بر . 16

 ذیل دارد:را به شرح طی مهلت منطقی  مندی از یك رسیدگی عادالنه و منصفانه دانشجو حق بهره

 به وی تفهیم شود. ترین زماندر كوتاه صورت روشن و سادهالف. تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن، به

 معرفی شاهدب. امکان 

 حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات غیرقطعیپ. 

 به طور رایگان و دفاع حضوری تترجمه دفاعیامصاحبه و تفهیم تخلف،  دراستفاده از مترجم حق ت. 

برداشت متعارف و با تنها  و از هرگونه شك و شبهه و شائبه دور باشد كه به یاگونهابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به ادلهث. 

 است. ه هر منظور ممنوعو اجبار به اقرار به هر نحو و بوی آزار و تخلف ادعایی باشد  كنندهاثبات ،معقول
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 شرايط و روش انتخاب اعضای شوراهای انضباطي دانشجويان تشكیل، تركیب، :بخش اول

 

های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای شوراهای بدوی و تجدیدنظر های پیشین از عملکرد شوراتجربه بر هیتکبا  -1ماده 

 سییرشود؛ زیر تعیین میبه شرح  هاآنها و مركزی و شرایط عضویت های انضباطی دانشگاهها، تركیب اعضای شورادانشگاه

 نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه اقدام نماید.باید دانشگاه پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم 
 

)اعم از  سیدالتأسیجدعالی های آموزشیا مجموعه موسساتها، ها، دانشکدهدانشگاه در تشکیل شورای انضباطی :1تبصره 

ه تأیید شورای مركزی منوط ب (... های اقماری و، دانشکدهكاربردی، پیام نور-ای، جامع علمیحرفهفنی ،غیردولتی -غیرانتفاعی

، جهت رسیدگی به جوارهمهای دانشگاه و چنانچه شرایط تأیید الزم را احراز ننمایند، شورای انضباطی یکی از است ربطیذوزارتین 

 دد.گرتخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین می
 

وفق این  یا شرایط مربوطه شدهنییتععضوی از اعضای  هایی كهمجموعهو  هاشروع فعالیت شوراهای انضباطی دانشگاه :2 تبصره

؛ ارسال ابالغیه اعضا به شورای مركزی وزارتین حسب مورد است دبیرخانه شورای مركزی منوط به اخذ تاییدیه دنامه را ندارنشیوه

  زامی است.پیش از شروع فعالیت ال

 

 تركیب اعضای شوراهای انضباطي دانشجويان  ـ مبحث اول
 

 از: اندعبارتدانشگاه شورای بدوی تركیب اعضای  -2ماده 

 شورای بدوی سییرعنوان دانشگاه به دانشجوییفرهنگی، معاون  .1

ی در دانشاگاه )و در دفتر نهااد نماینادگی مقاام معظام رهبارول ؤمسیکی از اعضای هیات علمی گروه معارف یا نماینده  .2

 ولؤمسا های استان( به پیشانهادصورت فقدان، نماینده رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 دفتر نهاد و حکم رییس دانشگاه

فرهنگای،  ها( باه پیشانهاد معااونیکی از اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه )در صورت فقادان، از ساایر دانشاگاه .3

 دانشجویی دانشگاه و حکم رییس دانشگاه

  رییس دانشگاه پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکمنفر عضو هیات علمی دانشگاه به  دو .4

  رییس دانشگاهانشجویی و حکم فرهنگی، د پیشنهاد معاونبه )ترجیحا از دو جنس مخالف( شگاه دو نفر دانشجوی دان .5

  بدون داشتن حق رایدانشجویی و حکم رییس دانشگاه هنگی، فرپیشنهاد معاون  هشورای بدوی بدبیر  .6
 

، دبیار و حاداقل ساه عضاو دیگار سیایرشورا با انتخاب و صدور حکم كلیه اعضا وجاهت قانونی یافته و جلسات با حضور تبصره : 

 .یابد و تصمیمات آن با چهار رأی موافق معتبر استرسمیت می
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عنوان واحدی متشکل از دبیر شورای بدوی به عنوان مسئول دبیرخانه شورای ی انضباطی بهدر هر دانشگاه دبیرخانه شورا -3ماده 

نامه شایوه ناماه وآیین در دار انجام تکاالیف مقاررانضباطی و حداقل یك كارشناس امور انضباطی )ترجیحاً كارشناس حقوقی( عهده

 شود.ارشناسان دبیرخانه افزوده میو حسب افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه، به تركیب ك باشندمی
 

نسبت به تشکیل شورای حل اختالف و ارشاد دانشجویی، متشکل از دبیر  توانند حسب تشخیصها میدانشگاهروسای  -4ماده 

هبری رو یکی از معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وی ،شورا سییر عنوان بهشورای بدوی 

در صورت فقدان جنبه  موضوع شکایت شاكیان خصوصیبا  اختالفات دانشجویانبرای حل پس از صدور حکم اعضاء  در دانشگاه،

وفق نظر اكثریت اعضای شورای مزبور، مراتب صورتجلسه، امضاء و  صالحدیددر صورت رضایت شاكی و  عمومی، اقدام نمایند؛

 گردد.مختومه می
 

 از: اندعبارتی تجديدنظر دانشگاه تركیب اعضای شورا -5ماده 
 

 شورای تجدیدنظر سییرعنوان دانشگاه به سییر .1

رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام  )در صورت فقدان، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهنهاد ول دفتر ؤمس .2

 (های استانمعظم رهبری در دانشگاه

 دانشگاه سییرفرهنگی، دانشجویی و انتخاب د معاون پیشنها 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
 

را و حداقل دو عضو دیگر دبیر شو و سییرجلسات با حضور قانونی یافته و شورا با انتخاب و صدور حکم كلیه اعضا وجاهت  تبصره :

 یابد و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است.رسمیت می
 

 از: نداعبارتوزارتین شورای مركزی  تركیب اعضای -6ماده 

ان و آماوزش پزشاکی، دانشاجویی وزارت بهداشات، درمافرهنگی و معاون  رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یا .1

 حسب مورد به عنوان رییس شورا

مقاام معظام  ینماینادگ نهاادریایس پیشانهاد  ها باهنمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاهنهاد ول دفتر ؤمس .2

 بر حسب مورد حکم وزیرو  هارهبری در دانشگاه

 بر حسب موردشورای مركزی و حکم وزیر پیشنهاد رییس به ها از بین اعضای هیات علمی دانشگاهیك نفر حقوقدان  .3

به پیشنهاد رییس شورای مركزی و حکم وزیر  حق رای به عنوان دبیر شوراداشتن ول دبیرخانه شورای مركزی بدون ؤمس .4

 بر حسب مورد

)كاه در مورد بار حساب و حکام وزیار وزارتینرییس شورای مركزی پیشنهاد  به هانفر از اعضای هیات علمی دانشگاه دو .5

 خواهد بود(مدیر كل دانشجویان داخل سازمان دانشجویان ت علوم، تحقیقات و فنآوری یکی از اعضای هیئت علمی، وزار
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به پیشنهاد رییس شاورای مركازی و حکام وزیار بار ها از میان اعضای شورای انضباطی دانشگاهترجیحا نفر دانشجو  یك .6

 حسب مورد

 پیشنهاد رییس شورای مركزی وزارتین و حکم وزیر بر حسب مورد   ها بنا بهدانشجویی دانشگاه ینمعاوندو نفر از  .7

و ریایس مركاز خادمات آموزشای وزارت بهداشات، درماان و  آورینمعاون دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فا .8

 آموزش پزشکی
 

ر ریایس، دبیار و پانض عضاو جلساات باا حضاوكلیه اعضا وجاهت قانونی یافته و با انتخاب و صدور حکم  شورای مركزی :1تبصره 

 .استرأی موافق معتبر  پنضیابد و تصمیمات جلسه با حداقل ی رسمیت میرأصاحب
 

 گردد.در شوراهای انضباطی دانشگاه، با ابالغ حکم عضویت در شورای مركزی لغو میاعضای منتخب  عضویت :2تبصره 
 

 

 ط انتخاب اعضای شوراهای انضباطي دانشجويانيشرا ـ مبحث دوم
 

از  نظری و استقاللدارامانتشوند باید در تقوی، كلیه اعضای شوراهای انضباطی كه به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می -7ماده 

 .و متاهل باشند سوءسابقهحُسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق، فاقد 
  
 

 شرایط عضو دانشجویی:  -8ماده 
 

الت تکمیلی در دانشگاه، از دانشجویان دوره كارشناسی ارشد یا دكتری های تحصیدر صورت وجود دوره متأهل و حاًیترج .1

 باشند.

ترجیحا نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند یا آنکه یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در  .2

 همان دانشگاه به پایان رسانده باشند. 

 در طی مدت تحصیل خود مشروط نشده باشند.  .3

 باشند. سابقه انضباطیقد سوء فا .4

   
 شرایط دبیر بدوی و مركزی:  -9ماده 

دانشگاه یا وزارتین كه واجد پست  انضباطیها و مركزی از بین كاركنان حوزه دانشجویی ترجیحاً امور دانشگاهشورای بدوی دبیر 

متأهل و دارای  كهآنشوند مشروط بر نتخاب میی دانشگاه یا وزارتین اعلمهیأتسازمانی كارشناسی یا باالتر هستند یا از اعضای 

های آموزشی الزم جهت ی فردی و طی دورههاتیصالححُسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باشند؛ ضمناً ارسال مدارک 

 و اخذ تأییدیه آن مرجع الزامی است. ها به شورای مركزی د دانشگاهشروع به كار دبیران بدوی جدی
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 دانشجويان انضباطي شوراهای اعضای ايید و ابالغت سوم ـ مبحث
 

و ابالغ احکام عضویت هر یك از اعضای شورای مركزی به امضای وزیر و شوراهای بدوی و تجدیدنظر به امضای تأیید  -10ماده 

 ها بالمانع است.شود و انتخاب مجدد آنانجام می دانشگاه و به مدت دو سال سییر
 

در هر یك از تواند میو  استشورای تجدیدنظر دانشگاه  سییراعضای شوراهای دانشگاه به تشخیص  دییتاعزل و عدم  : 1تبصره 

 انتخاب اعضا نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام نماید: طیشراموارد زیر با رعایت 

  رموجهیغسه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت  .1

 مدت یك نیمسال یا بیشترعدم امکان حضور در جلسات شورای انضباطی به  .2

 از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا .3
 

عنوان نماینده، جانشین یا هر عنوان پس از تعیین اعضای شوراها، معرفی فرد جایگزین جهت شركت در جلسات به:  2تبصره 

 گردد.نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می ریپذامکاندیگر، برابر ضوابط 
 

بوده و شورا ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد،  نامهوهیشدر این  شدهنییتعچنانچه هر یك از اعضای شورا، فاقد شرایط  :3ه تبصر 

 ستعالم نماید.شورای مركزی ادبیرخانه از  الزم است رییس شورا در مورد وی
 

عنوان باشند، معاون دانشجویی به  شدهلیتشکا صورت مجزچنانچه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه، به: 4تبصره 

 .گرددیمدبیر شورای تجدیدنظر و رییس شورای بدوی انتخاب 
 

بوده یا در آن موضوع قباًل  از موضوعاتی كه خود طرف دعوا كیچیههای بدوی، تجدیدنظر یا مركزی، در اعضای شورا -11ماده 

ابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر یك از طبقات ارث دارد، حق رأی ندارند؛ رأی داده باشند یا یکی از شاكی و متخلف با وی ر

 لیکن ارائه توضیح یا اعالم نظر در بُعد شکلی پرونده مانعی ندارد.
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 تخلفات و تنبیهات بخش دوم:

 تنبیهات مبحث اول ـ تفكیك
 

 شوند:می زیر تفکیك صورتنامه بهآیین 7ه تنبیهات مادتر احکام انضباطی، دقیق منظور استناد و تطبیقبه -12ماده 
 

 اعمال شود: تواندی انضباطی دانشگاه یا مركزی نسبت به دانشجویان میحکم شورا تنبیهاتی كه با -الف

  بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو احضار و اخطار شفاهی .1

 پرونده انضباطی دانشجو تذكر كتبی بدون درج در .2

 پرونده انضباطی دانشجو اخطار كتبی بدون درج در .3

 پرونده انضباطی دانشجو تذكر كتبی و درج در .4

 پرونده انضباطی دانشجو توبیخ كتبی و درج در .5

 مربوط به تخلف تکالیفیا  ، آزموندر درس ./25دادن نمره  .6

زمان ا مدتخوابگاه و غیره از یك ماه تقبیل وام،  ها، ازیا ایجاد تغییر در آندانشگاه  محرومیت از تسهیالت رفاهی .7

 باقیمانده از تحصیل

 جر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.دریافت خسارت از دانشجو در مواردی كه تخلف من .8

 بدون احتساب سنوات ماه 6تا  1یا از یك نیمسال  منع موقت از تحصیل به مدت .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  تحصیل بهمنع موقت از  .11

 با احتساب سنوات ماه 12تا  6یا از مدت دو نیمسال  منع موقت از تحصیل به .12
 

 تواند نسبت به دانشجو اعمال شود:شورای مركزی میبا حکم تنبیهاتی كه 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 مدت چهار نیمسال  منع موقت از تحصیل به .15

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

 نشجو تغییر محل تحصیل دا .17

 دولتی به  شهریه پردازدانشجو از  تبدیل دوره تحصیلی .18

 اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودی .19

  سال 5ها تا محرومیت از تحصیل در كلیه دانشگاهاخراج دانشجو از دانشگاه با  .20
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 مبحث دوم ـ قواعد عمومي تنبیهات
 

 

با یکی از دیگر بندها و نیز  8و  7،  6ندهای كیب تنبیهات بصورت ترد یك تخلف، تنها بهصدور احکام تركیبی در مور -13ماده 

مجاز مشروط به رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای تخلفات  16تا  9با هر یك از بندهای  18و  17تركیب تنبیهات بندهای 

 است. 
 

بند ب  8لیه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت تبصره ك تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج درتركیب احکام  -14ماده 

 .نامه مجاز استآیین 7ماده 
 

طور تخلف بهو شروع به انجام آن نماید ولیکن در مواردی كه قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشج شروع به تخلف: -15ماده 

به تنبیه همان نامه را داشته باشد، محکوم تخلفات مصرح در شیوه گرفته عنوان یکی ازكامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام

مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی كه صرفًا  مقرر در مورد تخلف اعمال می گردد؛در غیر اینصورت حداقل تنبیه  شودتخلف می

 این حیث قابل رسیدگی نخواهد بود . مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد، شروع به تخلف نبوده و از
 

هرگاه فعل واحد، دارای عناوین متعدده تخلف باشد، تنها تحت عنوان تخلفی كه مجازات تعدد معنوی تخلف:  -16ماده 

 شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.شدیدتری دارد رسیدگی می
 

چندین تخلف با عناوین مختلف شود برای هر یك از تخلفات، حکم جداگانه  اگر دانشجو مرتکب تعدد مادی تخلف: -17ماده 

 شود.می صادر
 

چنانچه قبل از اتمام اجرای حکم انضباطی مبتنی بر محرومیت از تحصیل، حکم محرومیت از تحصیل دیگری صادر شود : 1تبصره 

 شود.صورت یکی از تنبیهات اجرا میشد و در غیر اینتنبیه ا صرفاًباشند  های مختلفمزبور با مدت هایدر صورتی كه محرومیت
 

نامه در نامه داشته باشد، ضمن تصریح در احراز تخلف منطبق با شیوهاگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصی در شیوه:  2تبصره 

 د.شونبیه مقرر در آن بند محکوم میخاطی به ت حکم صادره،
 

ها یاك بناد اصالی نامیاده مواد هر یك از این گروه نامه هستندآیین 6ماده ارگانه تخلفات های الف تا د عناوین چهگروه: 3تبصره 

تنبیاه  شاود و بایاداز یك نوع تلقی شده و مصداق تعدد مادی تخلف محساوب نمی ،تخلفات زیرمجموعه هر یك از موادو شود می

 .گرددصرفا از دامنه اشد انتخاب  ،متناسب
 

تکاب تخلف در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مبنی بر ارتکاب همان تخلف در همان مقطع ار تكرار تخلف: -18ماده 

 شود.تحصیلی، تکرار تخلف محسوب می
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چنانچه پیش از ابالغ حکم قطعی، دانشجو مجددا مرتکب همان تخلف شود، شورا موظف به صدور حکم واحد است و در تبصره: 

 تقاضای تجمیع آراء و صدور حکم واحد نماید. باالترند از مرجع تواصورت صدور آراء متعدد، دانشجو می
 

ی منع موقت از هایا ماه هاتوان برخی از نیمسالمی های تحصیلیهای مشتمل بر محرومیتمحکومیتدر هر یك از  -19ماده 

ت از تحصیل با احتساب كه محرومیمشروط به آن تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت

  .شودنمنجر به اخراج آموزشی دانشجو سنوات 
 

اند، موضوعیت در خصوص دانشجویانی كه كلیه واحدهای درسی خود را گذرانده 18تا  9های احکام صادره موضوع بند -20ماده 

یا بدون صدور گواهی گذراندن  به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی با صدور گواهی 16تا  9ندارد و تنبیهات بندهای 

  گردد.واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای درسی صادر و اعمال می
 

حق ورود دانشجو به محیط دانشگاهی و استفاده از خدمات و تسهیالت دانشجویی به دانشجویانی كه به یکی از تنبیهات  -21ماده 

 اند منوط به صالحدید شورای صادركننده حکم است. محکوم شده 16تا  9بندهای 
 

 اخذ نظر دفتر مشاوره برای صدور و اعمال تنبیه محرومیت از خوابگاه الزامی است.  -22ماده 
  

به ولی، سرپرست یا حسب صالحدید شورا ، مراتب یا تحصیل در صورت قطعی شدن حکم مشتمل بر محرومیت از خوابگاه تبصره:

  .شودالع داده میهمسر دانشجو اط
 

های انضباطی، اخذ تعهد، ایجاد صلح و سازش یا اخذ رضایت شاكی، حسب مورد بنا به از بدو تا پایان رسیدگی به پرونده -23ماده 

  صالحدید هر یك از شوراها به منظور تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی مجاز است.
 

توانند در صورت صالحدید تا پیش از صدور حکم از سوی مرجع باالتر و پیش از كننده حکم میشوراهای انضباطی صادر -24 ماده

نسبت به تعلیق تمام یا بخشی از احکام صادر شده  نامه )به جز موارد استثناشده(،آیین 7ماده  8تبصره ، مطابق آموختگیدانش

 اقدام كنند.
 

 مانده از تحصیلحکم دانشجو اقدام نمایند و دانشجو طی مدت باقیاجرای های انضباطی نسبت به تعلیق چنانچه شورا :1تبصره 

 هر در قی قبلی نیز به اجرا درخواهد آمد؛كه به صدور حکم انضباطی قطعی منجر شود، حکم تعلیاقدام به تخلف دیگری نماید

 .استدانشجو  تا پایان مقطع تحصیلی جاری اعتبار اجرای حکم تعلیقی صورت
 

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

، استفاده از سرقت مکرر زنا و لواط(،عمال شنیع )از قبیل ا: تخلفات  در جزبهشمول دارد  احکام صادرهاین ماده بر كلیه  :3تبصره 

 الکلی و مشروباتتوزیع مواد مخدر مفسد یا محارب،  های ملحد،گروهك عضویت یا فعالیت در سالح،
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 مبحث سوم ـ تفكیك تخلفات و تخصیص تنبیهات
 

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

تخلفات ، وجرحضرب ن، تهمت،يد، تطمیع، توهیعمومي دانشجويان )از قبیل تهد تخلفاترسیدگي به  -الف

 (و ... اختالس، قتل جعل، سرقت، رشوه،ای و مخابراتي، رايانه
 

  و نشر اكاذيب تهديد، تطمیع، توهین، فحاشي، هتك حرمت، تهمت، افترا -25ماده 

 قابل تشدید است. 12یه تا بند تکرار تنبو در صورت شود محکوم می( 6)بجز بند  9تا  3به یکی از تنبیهات بندهای  متخلف
 

 ، متخلافی دولتی باشدهادستگاه مسئوالن، كارمندان دانشگاه یا مسئوالنی، علمهیأتی از اعضاشاكی، یکی  كهیدرصورتتبصره : 

 ید است.(  قابل تشد6)بجز بند 14شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ( محکوم می6)بجز بند  12تا  3به یکی از تنبیهات بندهای 
 

 

 ضرب  -26ماده 

 شود.( محکوم می6)بجز بند  9تا  4متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 
 

یا كارمندان دانشگاه باشد یا تخلف تکارار شاود تنبیاه تاا بناد  مسئوالنی، علمهیأتكه مضروب یکی از اعضای صورتیدر: 1تبصره 

 (  قابل تشدید است.6)بجز بند 13
 

 قابل تشدید است. 12ی )بیش از سه نفر ( باشد، تنبیه متخلفین به تناسب تا بند جمعدستهصورت نزاع به كهصورتیدر: 2تبصره 
 

 ( محکوم و در 6)بجز بند  12تا  5در ضرب و درگیری كه منتهی به جرح شده باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای : 3تبصره

قابل تشدید  16یا به صورت جمعی باشد متناسب با مورد تنبیه تا بند  وجرح بسیار شدیدصورتی كه تخلف تکرار شود یا ضرب

 است. 
 

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

افزاری( در ب يا نرمها)اعم از مكتوجعل يا ارائه هرگونه سند، مهر، امضاء و عنوان مجعول يا استفاده از آن -27ماده 

 دانشگاه

 قابل تشدید است. 9تا بند شود و در صورت تکرار تنبیه ( محکوم می6بند )بجز 8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  
  

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

محکوم و در  10تا  1و یکی از تنبیهات بندهای  6دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند درسی 

 قابل تشدید است. 12تنبیه تا بند  ،صورت تکرار
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صورت گردد و در محکوم می 12تا  5در صورت جعل گواهی فراغت از تحصیل، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  :2تبصره 

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

یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانشگاه باشد، عالوه بر  دانشجو كه ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدنصورتیدر: 3تبصره 

 قابل تشدید است. 20گزارش به هیأت مركزی گزینش دانشجو، تنبیه تا بند 
   

 سرقت  -28ماده 
 

( قابل 6)بجز بند  12تنبیه تا بند  ،شود و در صورت تکرارمحکوم می  5تا  2و یکی از تنبیهات بندهای  8متخلف به تنبیه بند 

 تشدید است.
 

محکوم و در  18تا   9و یکی از تنبیهات بندهای  8چنانچه سرقت با مشاركت باندهای سرقت باشد، متخلف به تنبیه بند  :1تبصره 

 قابل تشدید است. 20تنبیه تا بند  ،کرارصورت ت
 

سبب تسهیل ارتکاب اعماال  كهینحو بههر كس با تبانی، اطالعات مربوط به فعالیت مجرمانه باند سرقت را كتمان كند،  :2تبصره 

 قابل تشدید است. 12تنبیه تا بند  ،شود و در صورت تکرارمیمحکوم ( 6بند )بجز 9تا  1بندهای هاتیاز تنبمجرمانه گردد به یکی 
 

 

 اخذ يا دادن رشوه يا كالهبرداری، خیانت در امانت يا ايراد خسارت : -29ماده 
 

درامانت یا ایراد خسارت به اموال عمومی دانشگاه در صورت اخذ یا دادن رشوه یا كالهبرداری از یا به یکی از دانشگاهیان یا خیانت 

به یکی از تنبیهات  ،8ر محکومیت متخلف به جبران خسارت وارده طبق بند )یا اموال شخصی در صورت وجود شاكی(، عالوه ب

 ( قابل تشدید است.6)بجز بند  9تنبیه تا بند  ،شود و در صورت تکرارمحکوم می 5تا  1بندهای 
 

و  6بیه بناد ی از دروس دانشگاهی شده باشد متخلف به تنکی درارتکاب  تخلف منجر به نمره قبولی متخلف  كهیدرصورت :1تبصره 

 قابل تشدید است. 12تنبیه تا بند  ،شود و در صورت تکرارمحکوم می 10یا 9یکی از تنبیهات بندهای 
 

در خارج از دانشگاه،  های حقیقی یا حقوقیدر صورت محکومیت قضایی نسبت به وقوع تخلف در ارتباط با شخصیت :2تبصره 

 ( قابل تشدید است.6)بجز بند  9تنبیه تا بند  ،در صورت تکرارمحکوم و  5تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 
 

تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشاركت در آن، عالوه بر در صورت محکومیت قضایی مبنی بر اختالس، متخلف به : 3تبصره 

 20تنبیه تا بند  ،صورت تکرار شود و در( محکوم می6)بجز بند  13تا  1به یکی از تنبیهات بندهای   8جبران خسارت طبق بند 

 قابل تشدید است.

 

 12تا  7های هرمی و امثال آن متخلف ضمن جبران خسارت، به یکی از تنبیهات بندهای فعالیت در شركتدر صورت : 4تبصره

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

 

 
 



  

 

16

  از سالح: استفادهيا نگهداری، حمل، خريد و فروش  -30ماده 

تناسب مورد، متخلف به یکی از تنبیهات در صورت نگهداری، حمل، خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد غیرمجاز، افشانه و شوكر، به

 قابل تشدید است. 16تنبیه تا بند  ،( محکوم و در صورت تکرار6)بجز بند  14تا  5بندهای  
 

گردد و محکوم می12تا  9های ایی با اسلحه، مرتکب به یکی از تنبیهات بندنمدر صورت تهدید، اخاذی، تظاهر یا قدرت :1تبصره 

 قابل تشدید است. 20چنانچه تخلف تکرار شود یا مرتکب از سالح استفاده نماید به تناسب، تنبیه تا بند 
 

ل مال از طریق نامشاروع كه اخاذی بدون سالح انجام شود و عمل ارتکابی مشمول عنوان كالهبرداری یا تحصیصورتیدر :2تبصره 

 ای مرتبط قابل رسیدگی خواهد بود.هیا تبصره 29د ماده وفق مفا شود
 

  ارتكاب قتل عمد: -31ماده 

 االجرا است.در خصوص وی الزم 20یا  19در صورت محکومیت قضایی، تنبیهات بندهای  
 

الای  15یکای از تنبیهاات بنادهای  به در قتل عمددر صورت محکومیت قضایی مبنی بر مباشرت یا مشاركت یا معاونت  : 1 تبصره

  شود.می محکوم  20

تواند نسبت به ارائاه پیشانهاد تغییار محال شورای تجدیدنظر می محکوم شده باشدچنانچه دانشجویی به قتل غیر عمد : 2 تبصره

  ه شورای مركزی اقدام نماید.نامبرده ب تحصیل
 

 ای و مخابراتي:تخلفات رايانه -32 ماده

سازی ای )تغییر، محو، متوقفكردن، سابوتاژ رایانهكردن، ویروسیهكاز قبیل  درصورت ارتکاب هر یك از تخلفات در فضای مجازی 

ضبط صدا  كردن و دستیابی غیرمجاز به اطالعات،افزاری( از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسیافزاری یا سختو...(، تخریب رایانه )نرم

های مربوط به دانشاگاه، وارد شادن باه فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطالعات یا دادهها، یا انتشار آن دون مجوزبهای یا تصویربرداری

صافحات  صاوتی و تصاویریتصاویر یا محصاوالت  ،از اطالعاتیا سوء استفاده استفاده ابزاری یا در فضای وب  حریم خصوصی افراد

شنود غیرقانونی، تهیه  اقدام در این موارد یا موارد مشابه(تهدید به یا ، ... ، انتشارافشااخاذی، اعم از ) حقوقی یاافراد حقیقی  شخصی

های نفاوذ باه ساایت ملی، تهدید و هتك حرمت اشخاص، اهانت به مقدساات دینای، های غیراخالقی و ضدامنیتها و وبالگسایت

موضاوعات یاا انتشاار  سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخالل دردولتی، ارسال ایمیل

( محکاوم 6)بجز بناد  10تا  4متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بندهای ، غیراخالقی و كلیه جرایم عمومی در فضای وب

 شود.می

قابل تشدید  20تنبیه تا بند تخلف،  نسبت سطح تأثیر ای باشد بهتخلف تکرار گردد یا دارای ابعاد گسترده كهیدرصورت تبصره:

 است.
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 اداریو رسیدگي به تخلفات آموزشي  -ب
 

 :های آموزشيها يا فعالیتآزمون تقلب در -33ماده 

كه مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه نحویتقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امکانات به

و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات ( های مربوطه)در درس یا آزمون 6متخلف به تنبیه بند آموزشی موظف؛  یك فعالیت

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

ن جلسه، نظر صریح مدرس مبنی بر انتفاع دانشجو یا نماینده آماوزش صورتجلسه تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبی :1تبصره 

 گردد. و با تأیید معاونت آموزشی دانشکده به شورای انضباطی ارسال می
 

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

ها محرز نگردد، تخلف دانشاجو وفاق تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی كه استفاده از آن به همراه داشتن مکتوبات،: 3تبصره 

 . شودمحکوم می 5تا 1ماده فوق، احراز و صرفا به یکی از تنبیهات بندهای 
 

 برای تقلب، معادل حذف درس یا تکالیف مربوطه با الزام در تکرار آن خواهد بود. 6تعلیق تنبیه بند  :4تبصره 

تاا  1یکی از تنبیهات بندهای محکوم شود، همکاری كننده در آن تقلب نیز به  6چنانچه دانشجوی مرتکب تقلب به بند  : 5بصره ت

 .گرددمحکوم می تعلیقی 6و بند  5
 

 9تاا  5یکی از تنبیهاات بنادهای  به در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع كشوری، متخلف متناسب با نوع تقلب : 6تبصره 

 قابل تشدید است. 12تنبیه تا بند  ،گردد و در صورت تکرارمحکوم می

 

 های پژوهشي:تقلب در فعالیت -34ماده 

نفعاان در در صورت ارتکاب هر نوع تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازی علمی، عدم تعهد و مسائولیت نسابت باه ذی 

ای از قبیال استفاده درست از منابع، انتشار غیر واقعی، مجادد، همووشاان و تکاهها، عدم امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی

معرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و ساخت و استفاده از ایمیل جعلی برای داوری غیرواقعی مقاالت توسط خاود دانشاجو و ..... 

قابال تشادید  20تا بناد تنبیه ومیت درمراجع قضایی محکوم و در صورت تکرار یا محک 12تا  9متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

 است.

 به نامه باشد به طوری كه مانع انتساب اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد كه منجردر انجام پایان: چنانچه تخلف  1تبصره 

در درس یا  6 بند تنبیه به فوق متخلف عالوه بر اعمال تنبیهات ماده باشد، شده نمره در تغییر یا دروس دانشگاهی در قبولی

 شود.می محکومتکالیف مربوطه نیز 
 

 نظر شورای مركزی مالک عمل خواهد بود. آموختگی احراز گرددپس از دانشدانشجو  كه تخلف پژوهشیِمواردی  در : 2تبصره 
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گردد و در ( محکوم می6جز بند)ب 9تا  5كننده در هر یك ازتخلفات پژوهشی به یکی از تنبیهات بندهای همکاری : 3تبصره 

 قابل تشدید است. 12تا بند تنبیه  ،صورت تکرار

 جای خود در امتحان:فرستادن ديگری به -35ماده 

 14تنبیه تا بند  ،شود و در صورت تکرارمیمحکوم  12تا  9در امتحان مربوط و یکی از تنبیهات بندهای  6متخلف به تنبیه بند 

 قابل تشدید است.

شود و در صورت میمحکوم  12تا  9جای دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای شركت بهدر صورت  :1تبصره 

 قابل تشدید است.14تنبیه تا بند  ،تکرار

 35و  33ول ماواد شاوند مشامعنوان آزماون رسامی باه دانشاجویان اعاالم میهایی كه از سوی دانشگاه بهكلیه آزمون :2تبصره 

 شوند.می

نقض مقررات جلسه امتحان، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر كه عامل معنوی در تخلف تقلب را  :3تبصره 

 شود.نمی 35و 33 محرز نکند، مشمول مواد
 

 های امتحاني:سرقت، خريد، فروش يا افشای سؤاالت يا ورقه -36ماده 

قابل  14تنبیه تا بند  ،شود و در صورت تکرارمحکوم می 12تا  9تنبیهات بندهای  به یکی از 6متخلف عالوه بر محکومیت به بند 

 تشدید است. 
 

 ی خوابگاه يا دانشگاه:هااخالل، ايجاد وقفه يا مزاحمت برای برنامه -37ماده 

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

های دانشگاه یا خوابگاه، تکرار یا منجر به ایجاد اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود ، كه اخالل در برنامهدرصورتی :  1تبصره 

 ( قابل تشدید است.6بند )بجز10متخلف تا بند  تنبیه
 

ر به اغتشاش با تحریك دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد ، های دانشگاه یا خوابگاه، منجكه اخالل در برنامهدرصورتی: 2تبصره 

 قابل تشدید است. 13تنبیه متخلف تا بند 
 

محکاوم  15تا  7بندهای  هاتیاز تنبباشد، متخلف به یکی  وجرحضرباخالل منجر به اغتشاش و همراه با  كهیدرصورت : 3تبصره 

 د است.قابل تشدی 17تنبیه تا بند  ،و در صورت تکرارشود می
 

به واسطه دادن اطالعات ناصحیح به دانشگاه یا كتمان حقایق اعم از  های دانشگاه یا خوابگاهكه اخالل در برنامهدرصورتی: 4تبصره 

و در  شودمحکوم می( 6)بجز بند  8تا  1شفاهی یا كتبی بوده و منجر به انتفاع دانشجو شود متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

 قابل تشدید است. 10تنبیه تا بند  ،صورت تکرار

تجمعاتی كه به صورت مسالمت آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگاه، درگیری، توهین، هتاكی یا اقدام جهت :  5تبصره 

 های آموزشی انجام پذیرد از شمول ماده فوق خارج است.تعطیلی كالس



  

 

19

 تخلفات سیاسي  رسیدگي به-ج
 

هـای محـارب، الف واقـع يـا كتمـان واقعیـات از روی عمـد نسـبت بـه خـود، گروهكدادن اطالعات خ -38ماده 

 هابه آن مفسد يا افراد وابسته

هااای مااذكور شااود اگاار تخلااف، تکاارار یااا منجاار بااه انتفاااع گروهكمحکااوم می 5تااا  1متخلااف بااه یکاای از تنبیهااات بناادهای 

 قابل تشدید است. 14گردد تنبیه تا بند 
  

 های محارب، مفسد، ملحد يا هواداری روهكعضويت در گ -39ماده 

موجب احکام قضایی محارب، مفسد یا  غیرقانونی منحله كه به هایگروه های محارب، مفسد، ملحد یاعضویت یا هواداری از گروه

  شود.محکوم می 5تا  1، به یکی از تنبیهات بندهای به تناسب موضوع تخلف باشند شدهملحد تشخیص داده
 

مفسد موجب احکام قضایی محارب، های غیرقانونی منحله كه بهروههای محارب، مفسد، ملحد یا گنجام اعمالی به نفع گروها تبصره:

 ،و در صورت تکرار شودمی( محکوم 6) بجز بند  12تا  8شده باشند متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  یا ملحد تشخیص داده

 قابل تشدید است.  14تنبیه تا بند 
 

 ها و مكاتب الحادی فعالیت و تبلیغ به نفع گروهك -40اده م

غیرقانونی منحله كه  هایگروه معاند نظام جمهوری اسالمی ایران یا های محارب وكه فعالیت و تبلیغ به نفع گروهكصورتیدر

 5تا  1از تنبیهات بندهایباشند، متخلف به یکی شده  تشخیص داده نظام جمهوری اسالمی ایرانموجب احکام قضایی معاند به

 14ها گردد تنبیه تا بند كه منجر به انتفاع آنصورتی( قابل تشدید و در6)بجز بند  12تا بند  ،و در صورت تکرار شودمحکوم می

 قابل تشدید است.
 

وری توهین به شعائر و مقدسات اسالمي يا ملي، اديان رسمي كشور يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمه -41ماده  

 طور شفاهي يا كتبي، از طريق شعارنويسي، پخش اعالمیه ( اسالمي )مانند فحاشي و استفاده از الفاظ ركیك به

 شود.( محکوم می6)بجز بند  8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 
 

ر و بادون توجاه باه تنبیهاات مکار طوربهبلوا و آشوب صورت گیرد یا  قصد بهصورت جمعی و ارتکاب عمل به كهیدرصورت تبصره:

  قابل تشدید است.  13قبلی واقع شود تنبیه تا بند 
 

 آشوب در محیط دانشگاه:  ايجاد بلوا و -42ماده  

)بجز بند  13تا  3اگر بلوا و آشوب در محیط دانشگاه در جهت ضربه زدن به اركان نظام باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

های غیرقانونی خارج از دانشگاه باشد یا تکرار شود ریزی قبلی یا با هدایت گروهنچه با هماهنگی و برنامهشود و چنا( محکوم می6

  قابل تشدید است.  20تا بند تنبیه 
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 د ـ رسیدگي به تخلفات اخالقي 
 

 يا استفاده از مشروبات الكليگردان (زا، روانمخدر، توهماستعمال مواد اعتیادآور ) -43ماده 

 وابستهو چنانچه تخلف تکرار شود یا در دانشگاه یا اماكن شود می( محکوم 6)بجز بند  10تا  4به یکی از تنبیهات بندهای  متخلف

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

ور يا استفاده از مشروبات الكلي)يا مشاركت يا تشكیل جلسه و دعوت از ديگران برای استعمال مواد اعتیادآ -44ماده 

 همكاری در اين خصوص(

گردد و در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه، به یکی ( محکوم می6)بجز بند  12تا  5متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

 ید است.قابل تشد  18تا بند  ، تنبیهصورت تکرارو در محکوم  16تا  7از تنبیهات بندهای 
 

)بجز بند 12تا  4الکلی موجب تنبیه از بند شركت در این جلسات به همراه استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات  : تبصره

  قابل تشدید است.  14تنبیه تا بند  ،و در صورت تکرارشود می( 6
 

 اعتیاد به مواد اعتیادآور يا مشروبات الكلي  -45ماده 

  قابل تشدید است.  20تا بند  و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلیشود محکوم می 5تا  3از تنبیهات بندهای متخلف به یکی 
 

صورت محرمانه از افراد مشکوک، با اجازه مکتوب معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه پیش از طرح اخذ آزمایش اعتیاد به : 1تبصره 

 پرونده مبنی بر اعتیاد الزامی است.
  

ادامه تحصیل دانشجوی معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذكور و همکاری در درمان اعتیاد و مراجعه مستمر وی باه   :2تبصره 

 مركز مشاوره و روانوزشك خواهد بود.
 

 نگهداری، خريدوفروش، تولید يا توزيع مواد اعتیادآور يا مشروبات الكلي -46ماده 

شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا از اماكن وابسته یا مربوط به محکوم می( 6)بجز بند 12تا  5متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

  قابل تشدید است.  18تا بند تنبیه دانشگاه برای این منظور استفاده كرده باشد 
 

 ارتكاب قمار و تجاهر به آن -47ماده 

آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشد؛ چنانچه این قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت كه در 

كه متخلف صرفاً مرتکب قمار گردد به یکی از عمل به شکل مکرر، علنی و با جسارت انجام گردد، تجاهر به قمار است؛ درصورتی

و در  شودمحکوم می( 6)بجز بند  9 تا 4و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به یکی از تنبیهات بندهای  4تا  1تنبیهات بندهای 

  قابل تشدید است.  12تا بند تنبیه  ،صورت تکرار
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 توزيع آالت قمار يا فروش و ديخر -48ماده 

( 6بند  بجز) 12تا  5با علم به استفاده از آن برای قمار صورت گیرد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  فروش و دیخرچنانچه 

 قابل تشدید است. 14تا بند تنبیه  ،ت تکرارگردد و در صورمحکوم می
 

 ای غیرمجازاستفاده از هرگونه آالت لهو و لعب يا محصوالت رسانه -49ماده 

محکوم  5تا 1چنانچه متخلف از محیط یا امکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده كرده باشد به یکی از تنبیهات بندهای 

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

 ای غیر مجازخريدوفروش، تكثیر، توزيع يا نگهداری هرگونه آالت لهو و لعب يا محصوالت رسانهتولید،  -50ماده 

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

 ضوابط پوشش ابالغي وزارتینايت پوشش اسالمي يا عدم رع -51ماده 

 قابل تشدید است. 9تا بند تنبیه  ،و در صورت اصرار و تکرار شودمحکوم می 5تا  1به یکی از تنبیهات بندهای متخلف 
 

 عدم رعايت شئون دانشجويي : -52ماده  

هیان آن را مذموم بدانند، متخلف به یکی از تنبیهات در صورت ارتکاب هرگونه رفتارِ خالف شئون، منزلت و عرف مسلم كه دانشگا

 قابل تشدید است. ( 6)بجز بند 9تا بند تنبیه  ،و در صورت تکرارگردد می محکوم 5تا  1بندهای 
 

و  شودمیمحکوم  3تا  1در صورت استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماكن مرتبط، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای :  1تبصره 

 ( قابل تشدید است. 6)بجز بند  9تنبیه تا بند  ،ورت تکراردر ص
 

و در  شودمی( محکوم 6)بجز بند 9تا  5در صورت لطمه به حیثیت و شئون دانشگاهیان به یکی از تنبیهات بندهای  :2تبصره 

 قابل تشدید است.  12تنبیه تا بند  ،صورت تکرار
 

های باالینی گاردد متخلاف باه یکای از تنبیهاات ای وی در رشاتهحیت حرفهچنانچه رفتار دانشجو منجر به سلب صال : 3تبصره 

قابل تشدید است؛ در رسیدگی به این ماورد اخاذ نظار گاروه  20تنبیه تا بند  ،گردد و در صورت تکرارمحکوم می 12تا  7بندهای 

 تخصصی و معاونت آموزشی مربوطه ضروری است.
 

 ارتباط با نامحرم شرعي در عدم رعايت موازين محرز -53ماده 

دار نماید شود و چنانچه دارای شاكی خصوصی باشد یا عفت عمومی را خدشهمحکوم می 5تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

 قابل تشدید است.( 6)بجز بند 10تا بند تنبیه  ،یا آثار علنی و مشهود داشته باشد یا در صورت تکرار
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پژوهشی محوله، تحت تسلط وی قرار دارد، موازین محرز -با نامحرمی كه حسب وظایف آموزشی چنانچه دانشجو در ارتباط تبصره :

محکوم  12تا  9متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  ،و احراز وقوع تخلف شرعی را رعایت ننماید، در صورت شکایت شاكی خصوصی

 قابل تشدید است. 20تنبیه تا بند   ،شود و در صورت تکرارمی
 

 

 داشتن رابطه نامشروع )مادون زنا( -54ماده 

های مکرر كه شرعی )اسالمی( نبوده یا بدون طی مراحل شرعی یا قانونی الزم صورت رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط

حکوم ( م6)بجز بند  12تا  4گرفته باشد چنانچه تخلف منجر به صدور حکم قضایی گردد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 

 شود.می
 

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

 شركت در جلسه نامشروع  -55ماده 

در صورت  داند؛قصد انجام اعمالی كه شرع اسالم آن را نفی كرده و جایز نمیجلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به

قابل  17تنبیه تا بند  ،در صورت تکرارو  شودمحکوم می( 6)بجز بند 9تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهای میت قضایی محکو

  تشدید است.
 

 12تا  7و محکومیت قضایی متخلف به یکی از تنبیهات بندهای تشکیل یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع  در صورتتبصره : 

 قابل تشدید است. 17تنبیه تا بند  ،کرارو در صورت ت شودمحکوم می
 

 انجام عمل منافي عفت )زنا، لواط يا مساحقه( -56ماده 

 گردد.محکوم می 20تا  9در صورت اثبات در مراجع قضایی متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 
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 شورای بدویخش سوم: ب
 

 شروع رسیدگي ـ مبحث اول
 

گیرد و سایر نهادها یا دانشجویان، تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت میخصوص  صدور احکام انضباطی در -57ماده 

از تنبیهات  كیچیمسئوالن دانشگاه، جز در مقام اجرای احکام صادرشده از شوراهای انضباطی، مجاز به صدور یا اجرای مفاد ه

 باشند.انضباطی نمی
 

 شود:ذیل شروع میدر موارد  به تخلفات انضباطی دانشجویان رسیدگی -58ماده 

 (نمایدرا درخواست میرسیدگی به شکایت خود گردد و كه از وقوع تخلف متحمل ضرر و زیان می)كسی شکایت شاكی  .1

داخل  یاشخاص حقوق )داخل یا خارج دانشگاهو مراجع ذیصالح حقوقی حقیقی یا اشخاص  مکتوب مسئولین و گزارش .2

... و دیاسات و ییدانشجو یهاتشکل و نهادها مانند گرید یبوده و اشخاص حقوقدانشگاه  یدانشگاه صرفاً شامل ساختار سازمان

 (.كنند تیشکا توانندیم یخصوص یشاكعنوان به صرفاً
 

 

ثبت شورا در دبیرخانه  ذیل شرایط بابه انضمام ادله به شورای انضباطی ارائه و  اشخاص حقیقی گزارشو شکایت شاكی  -59ماده 

 شود:می

ممهور به  و گزارش دهنده و سمتشاكی یا امضاء  نام و امضایتاریخ،  حاوی یا گزارش دهنده ) شاكی مشخصات كامل .1

 (مهر اداره مربوطه

 یا دانشجوی مورد گزارش عنهیمشخصات كامل مشتک .2

و، ، چگونگی رفتار دانشجموضوع )ازجمله شرح دقیق موضوع با ادله آنجزئیات  و و تاریخ( ثبت دقیق مکان و زمان )ساعت .3

 (و ... موضوع و ذكر خسارت احتمالی واردهمرتبط با اشخاص 
 

باید با رعایت  هاآن كامل شود شهادت مکتوب با ذكر مشخصاتكر شکایت ذ عنوان دلیل شهادت شهود به كهیدرصورت : تبصره

 .گردد پیوست شکایتفوق شرایط 
 

 شود:ثبت می شوراه با شرایط ذیل در دبیرخان حقوقی اشخاصمکتوب های گزارش-60ماده 

 حقوقی شخص رسمی استفاده از سربرگ .1

 ثبت دقیق مشخصات دانشجو .2

ثبت دقیق مکان و زمان )ساعت و تاریخ( و جزئیات رویداد )شرح دقیق تخلف ادعایی، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص  .3

 (حسب مورد و...  درگیر در موضوع و ذكر خسارت احتمالی وارده

 گزارش دهنده با ذكر تاریخ و ممهور به مهر اداره مربوطه و امضای مسئول ، سمتنام .4

 ادله گزارش .5
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ها پیوست هود با ذكر مشخصات كامل آنش مکتوب شود، شهادتعنوان دلیل گزارش ذكر  شهادت شهود به كهیدرصورت:  تبصره

 شود.گزارش می

 سب مورد اخذ نظرنامه( حهاین شیو 42تا  33واد م موضوع) و سیاسی  ، اداریپژوهشی ،تخلفات آموزشی به رسیدگی در -61ماده 

 است.  ضروری مرتبط دانشگاهمعاونت 
 

های اسالمی دانشجویان شده باشد، اخذ نظر هیأت نظارت بر تشکل ها یا نشریات واقعتخلف توسط اعضای تشکل چنانچه : تبصره

 .ضروری است ، حسب مورددانشگاهیی ناظر بر نشریات هاو رأی قطعی كمیته
 

 

، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی كه در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو صورت گرفته مقطع فعلی شورای انضباطی دانشگاه -62ماده 

 گونه موارد نظر شورای مركزی مالک عمل خواهد بود.؛ در اینباشد نیست
 

فاقد  كهیشود درصورتتطبیق داده می نامههویاین ش 60و  59 مواد دریافتی با موازین مندرج در یهاشکایات و گزارش -63ماده 

برساند تا  كنندهرا به اطالع شاكی یا گزارشنواقص شکلی  ،دبیر شورا موظف است پیش از انجام هرگونه اقدام د،نباشمزبور شرایط 

در  كهید درصورتروز از زمان ثبت، به نحو مقتضی نسبت به رفع نواقص شکایت یا گزارش اقدام الزم صورت پذیرپنض ظرف حداكثر 

 گردد.مهلت مقرر، نسبت به رفع نقص اقدام نشود شکایت یا گزارش بایگانی می
  

مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع  تنهانامه آیین 7بند ب ماده  4طبق تبصره  -64ماده 

است؛ بدیهی است هرگونه اقدام از سوی  دانشگاه حقوقی دفتر رهمشاو و هماهنگی با دانشگاه انضباطی شورای قضایی و انتظامی،

اشخاص حقیقی یا حقوقی دانشگاه كه بر خالف این ماده باشد خود تخلف اداری محسوب شده و در مراجع ذیصالح قابل پیگیری 

 ید. های دانشگاه جهت اطالع، ابالغ نمارئیس دانشگاه موظف است این موضوع را به كلیه قسمتخواهد بود 
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 انضباطي شورایوظايف دبیرخانه  ـ مبحث دوم
 

 شورای مطابق فرآیند زیر مسئول انجام امور الزم جهت تشکیل پرونده و طرح موضوع در جلسات شورای بدوی دبیر  -65ماده 

 است:  انضباطی

 با ذكر تاریخ، شماره و ارائه رسید به شاكی الف. ثبت شکایت و گزارش

 نامهشیوهمبحث اول بخش سوم این موازین مندرج در های دریافتی با طباق شکایات و گزارشب. بررسی ان

 شده در خصوص تخلف انتسابیمستندات ارائهشکلی پ. اعتبارسنجی 

 ت. استعالم از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعالمات صورت گرفته حسب مورد

 ث. انجام تحقیقات حسب مورد

 ودانشج دعوت. ج

 ی از حقوق مزبورمندبهره منظوربهی دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت سازآگاهچ. 

 شفاهی و مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب صورتبه حضوری مصاحبه تخلف درموارد . تفهیم ح

 حضور در دبیرخانه یا جلسات شوراجهت  مدعوین دعوتخ. 

 های در دستور كار شورا پروندهعه و آگاهی از مفاد جهت مطالبا اعضای شوراهای انضباطی ی هماهنگ د.

 پس از تحصیل دلیل شورای انضباطی طرح موضوع در جلسه .ذ

 جلسه شورای انضباطی. تنظیم صورتر

 مستمر پرونده یشمارهای انضباطی و برگپروندهاوراق  كلیه مستندات، مکاتبات و نسبت به یدارامانت و بایگانی ،. حفظز

 های مرتبط دانشگاه حسب موردبه دانشجو و ابالغ احکام قطعی به بخش انضباطی یهاشوراابالغ احکام  انشاء و. س

 ارسال رونوشت احکام انضباطی قطعی حداكثر یك ماه پس از صدور به شورای مركزیش. 

 مرجع تجدیدنظرخواهی طرح در جهت مقتضی اقدامات و هصادر انضباطی احکام به نسبت دانشجویان اعتراضات و ثبت دریافتص. 

 های انضباطیمصوبات شورااحکام دانشجویان و اجرای . پیگیری و اجرای ض

 نامهوهیضوابط این ش . امحای آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابقط

 شدهنییتعحسب تکالیف و وظایف از سوی شورای مركزی و روسای شورای انضباطی دانشگاه  . انجام امور محولهظ
 

 د؛ درهرصورتانضباطی دانشگاه واگذار نمای تواند انجام وظایف مذكور را به كارشناسان دبیرخانهدبیر شورای بدوی می : 1 تبصره

 مسئولیت اقدامات دبیرخانه و كارشناسان با دبیر شورای بدوی است.
 

 نند دعوت از اعضای شورا الزامی است.انجام تشریفات دعوت از كلیه مدعوین جهت حضور در جلسه شورا هما : 2 تبصره
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 دانشجو  دعوتـ  سوممبحث 
 

 و انضباطییاشور توسط دبیرخانهباید پس از دریافت شکایت یا گزارش و اعتبار سنجی صورت گرفته دانشجو  دعوت -66 ماده

 پذیرد. صورت مبحث این درپس از طی مراحل قانونی ذكرشده 
 

 موارد ذیل باشد:ل بر باید مشتم نامهدعوت -67ماده 

 مشخصات كامل دانشجو . 1

 . موضوع یا عنوان تخلف انتسابی2

 . علت دعوت3

 شورای انضباطی دبیرخانه آدرس و حضور زمان وتاریخ . 4

 . نام، سمت و امضای تماس گیرنده5
 

م از تفهیم تخلف، دفاع جهت حضور در دبیرخانه شورای انضباطی در كلیه مراحل رسیدگی )اعدانشجو دعوت از  -1تبصره  

ی تلفنی و با رعایت حداقل بازه زمانی پنض روز است و رساناز طریق اطالع( ، ادای شهادت یا به عنوان مطلعحضوری، ابالغ حکم

 . ردیگیمبه صورت حضوری، در دبیرخانه شورای انضباطی صورت  مکتوب نامهابالغ  دعوت
 

 فوق، از روشو رعایت ضوابط  موفق یا ناموفق )تماس(دعوت تلفنی اعم از وازی با م بایدشورای انضباطی  دبیرخانه: 2تبصره 

 شود. ارسالی در پرونده دانشجو بایگانی می و مستند پیامك رسانی به دانشجو استفاده نمایدجهت اطالع پیامك
 

( های پیامکی متناظریا سامانه ع گلستانجام سامانه)نظیر  مخابراتی یرسانكه از سیستم اطالع هاییدر كلیه دانشگاه: 3 تبصره

در این  گیردری اختصاصی دانشجو صورت میكنند، دعوت از دانشجو از طریق ارسال به بخش اعالنات مهم حساب كارباستفاده می

سیستم از طریق  در این مورد الزم است نحوه ابالغ ؛باشدمیموظف به پیگیری موضوع از طریق حساب كاربری خود  صورت دانشجو

در غیر این صورت  كتباً به دانشجو اعالم شود، و تکلیف نسبت به پیگیری موضوع در جلسه مصاحبه حضوری مخابراتی یرساناطالع

 ابالغ از این طریق فاقد اعتبار است.
 
 

نامه، فق دعوتشده وتعیینعدم حضور دانشجو به هر دلیل ممکن جهت تفهیم تخلف تا پنض روز بعد از تاریخ  درصورت - 68ماده 

رسانی مرحله دوم، اقدام به ارسال شورای انضباطی عالوه بر انجام فرآیند مجدد صدور و اطالع صرفا در این مورد، دبیرخانه

 نمود.  خواهد نامه به آدرس محل سکونت دانشجودعوت
 

شورا جهت تفهیم  دبیرخانه در حضور از ری()نظیر فوت یکی از بستگان، ابتالی به بیما به دالیل موجه دانشجو كهیدرصورتتبصره : 

برای با موافقت دبیر شورای بدوی ارائه درخواست كتبی، زمان جدیدی را پیش از پایان مهلت مقرر و تواند می معذور باشد تخلف

  د.انضباطی درخواست نمای حضور در دبیرخانه
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یا  شورا جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوری در جلسه شورا از حضور در دبیرخانه دانشجو استنکاف یا عدم همکاری - 69ماده 

پس از تشریح مفاد این ماده و تبعات )و مانع از ادامه روند رسیدگی نبوده  نامه یا صورتجلسه مصاحبه،امتناع وی از امضای دعوت

ت اصول آیین رسیدگی ابالغی تواند در صورت رعاییمو شورا شود( درج می تاریخ و مکان، متضمن ساعتمراتب آن برای دانشجو، 

  غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. صورتبهنامه در این شیوه

 

 و اخذ دفاعیات حضوری و مصاحبه تخلفتفهیم  چهارم ـمبحث 
 

، استفاده از نظر مشاوره دانشجویی، دفاع تخلف)حق اطالع از ادله شکایت و  دانشجوحقوق  ،بدوی باید شورایدبیر  -70ماده 

تفهیم و مراتب در دو نسخه یکسان،  دانشجو،به  نامه، در ابتدای مصاحبهنامه و شیوهوفق آیینرا وری، مطالعه اوراق پرونده( حض

 نماید. تحویل ویرا صورتجلسه و پس از امضای دانشجو و دبیر، یك نسخه 
 

م تمایل بعدی دانشجو به استفاده از آن حقوق تصریح دانشجو به عدم نیاز به استفاده از هر یك از حقوق فوق، مانع اعالتبصره : 

 شود.نخواهد بود، مشروط به آن كه اعمال آن بالموضوع نشده باشد؛ در هر حال مانع از تاخیر در رسیدگی نمی
 

ف تخل موضوع ( و مکتوب با ذكرتخلففهم برای مصورت شفاهی )قابلبه باید موازین حقوقی با رعایت كلیه تخلفتفهیم  -71ماده 

و صورتجلسه آن توسط مصاحبه انجام  تخلف )بدون ضبط صدا و تصویر(( و ادله اجرایی نامهمستند به بند مربوطه در شیوهترجیحا )

 شود.امضاء  شونده و مصاحبه كننده )گان(
 

جلسه رسیدگی  را از جلسه مصاحبه حضوری تا قبل از تشکیلخود مکتوب امضاء شده  یهدفاعتواند الیحه دانشجو می -72ماده 

 به دبیرخانه ارائه و سوس در جلسه شورای بدوی قرائت نماید.
 

حضوری را  مصاحبهصورتجلسه در مندرج دفاعیات مکتوب، دبیر شورای بدوی، اظهارات دانشجو  عدم ارائهدر صورت  تبصره :

 خواهد كرد.و در جلسه شورا قرائت منزله دفاعیات وی در پرونده ثبت به
 

تواند پس از تفهیم تخلف با حفظ محرمانگی نسبت به مراجع حقوقی و اسامی غیر مرتبط با دفاع دانشجو،  انشجو مید -73ماده 

 خواهد بود.امکان كوی از اوراق مقدورها رونوشت تهیه نماید و با تشخیص دبیر شورای انضباطی اوراق پرونده را مطالعه و از آن
 

شان به دانشجوی شاكی یا گزارش دهنده حقیقی پرونده، متقاضی عدم افشای مشخصاتدر صورتی كه هر یك از شهود،  تبصره :

گیرد لیکن حق دانشجو مبنی بر امکان مطالعه رییس شورا، مشخصات مزبور در اختیار دانشجو قرار نمی متخلف باشند با نظر موافقِ

ه به تنهایی برای توجه تخلف به دانشجو كافی نیست و محتوای اوراق مزبور برای وی محفوظ خواهد بود در این صورت موارد یادشد

ترین مستند كند چنانچه تنها مستند رای شورا یا مهمشورا باید با بررسی دالیل، قرائن و امارات دیگر، صحت ادعای وارده را بررسی

 آن، موارد مزبور باشد از موجبات نقض رای در شوراهای تجدیدنظر و مركزی است.
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 در شورای بدویرسیدگي  پنجم ـبحث م

 حسب مورد جهت رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله تشکیل باركی هفته دو شورای بدوی دانشگاه، هر جلسات -74 ماده 

 .نمایدمی اقدام العادهفوق جلسات تشکیل به شورای بدوی نسبت اضطراری، رییس موارد و در شودمی
 

نخواهد نامه و سایر ضوابط مندرج در شیوهت اضطراری نافی رعایت حقوق دانشجو صور تشکیل جلسات شورای بدوی به تبصره :

 بود.
 

از كلیه اعضای شورای انضباطی به صورت مکتوب، روز اداری پیش از برگزاری جلسه  پنضحداقل دبیر موظف است  -75ماده 

عضوی از اعضا نتواند در جلسه حاضر شود جلسه در صورتی كه به دلیل عدم رعایت این ماده آورد؛ تلفنی و پیامکی دعوت به عمل 

 فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
 

كار پرونده را بر اساس شکایت شاكی یا گزارش تخلف و دالیل توجه آن به موظف است گردشدبیر شورای بدوی  -76ماده 

و الیحه دفاعیه، حداقل سه روز پیش از نامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوری دانشجو به استناد شیوه

 در اختیار اعضا قرار دهد.جلسه تشکیل 
 

 مانع تکلیف اعضا در مطالعه پرونده نیست.، پروندهكار گردش و ارائه گزارشتهیه  تبصره:
 

در مندرج  بر اساس ضوابط شورای بدوی را با ارسال ابالغیه زمان رسیدگی در جلسه موظف است بدوی دبیر شورای -77ماده 

 .تاریخ ابالغ تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از پنض روز باشد نمایدبه دانشجو اعالم از بخش سوم جهت دفاع حضوری  مبحث سوم
 

دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ  دالیل موجّه )نظیر فوت یکی از بستگان، ابتالی به بیماری(به كه  صورتیدر -78ماده 

از حق دفاع حضوری در شورای درخواست مکتوب  با ارائه در صورت صالحدید رییس شورای بدوی تواند، میشده نباشدتعیین

  تجدیدنظر استفاده نماید.
 

نماید، مراتب شکلی وارد نامه ایراد كه دانشجو یا هر یك از اعضای شورا به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوهصورتیدر -79ماده 

  گردد.جهت رفع نقص و تکمیل به دبیرخانه اعاده میپرونده و جلسه صورت
 

 دبیر شورای بدوی است. بر عهده نامهنامه و شیوهانتساب تخلف به دانشجو با استناد به مواد آیین لیدالبیان  -80ماده 
 

 فاعیات خود بوردازند.داشته و به طرح د حضورشورای بدوی  در رسیدگی در جلسهتواند از بدو طرح موضوع دانشجو می -81ماده 
 

و گردد می مینامه تنظشیوه وفق ،مستدل و در صورت محکومیتمستقل، طور به جلسهصورت پس از ختم رسیدگی، -82ماده 

 ملزم به امضای صورتجلسه دارای حد نصاب آراء هستند.   ،حاضر در جلسه با ذكر نام و سمت شورای انضباطی كلیه اعضای
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مربوطه مجاز نبوده و احکام  جلسهبرای صورت ءصورت غیرحضوری یا تلفنی و اقدام به اخذ امضای اعضابهتشکیل جلسه  : تبصره

 صادره به این طریق فاقد اعتبارند.

نامه و دعوتموضوع تخلف مذكور در  هرگاه حین رسیدگی در شورای انضباطی، تخلفات دیگری عالوه بر آنچه در -83ماده 

مجاز به رسیدگی به آن تخلفات نخواهد بود و الزم است در این مرحله شده است، آشکار شود، شورا  رجاری دانشجو ذك پرونده

 مستقالً طی شود. رسیدگی بدوی مراحل
 

تشخیص دهد، یا باالتر 13بند از پایان مراحل رسیدگی، دانشجو را مستحق اعمال تنبیهات پس  چنانچه شورای بدوی -84ماده 

 نماید.می ارسالبه شورای تجدیدنظر دانشگاه ، پرونده را جهت رسیدگی نشجوبه دا تصمیم ضمن ابالغ
 

نامه، مطابق ضوابط ضوابط رسیدگی در شوراهای تجدیدنظر و مركزی به استثنای موارد احصاء شده وفق این شیوه -85ماده 

 رسیدگی در شورای بدوی است.
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 شورای تجديدنظر :چهارمبخش 

 
  

 شورای تجديدنظریارات اخت و ـ وظايف اولمبحث 

 

 باشد:وظایف شورای تجدیدنظر دانشگاه به شرح ذیل می -86ماده 

  از احکام اولیه دانشجو به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی .1

 رسیدگی به احکام شورای بدوی كه در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است با پیشنهاد ریاست دانشگاه  .2

 ارجاعی از شورای بدوی 20تا  13بر یکی از بندهای  های مشتملپروندهبه  رسیدگی .3

های مشتمل بر اعمال مجدد و پرونده و باالتر 13تنبیهات بند  احکام شامل تخلف به شورای مركزی در مورد ارجاع پرونده.  4 

 جهت اخذ تاییدیه یا رسیدگی حسب مورد 12تا  9تنبیهات 

 

 

 در شورای تجديدنظررسیدگي ـ  دوممبحث  

  

  شورای تجدیدنظر دانشگاه است. خواهی درتجدیدنظر قابل شورای بدوی ه ازصادر كلیه احکام  -87ماده 
 

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

ضمام الیحه دفاعیه و به انحکم بدوی  نسبت بهدرخواست مکتوب خود جهت تجدیدنظر  در صورت اعتراض بایددانشجو  -88ماده 

 .نماید، رسید دریافت ثبتپس از انضباطی دانشگاه ارائه و  دبیرخانه شخصا به را مستندات تجدیدنظر خواهی 
 

 تواند جهت دفاع حضوری در جلسه حاضر شود.ضرورت، به تشخیص دبیر یا رییس شورای تجدیدنظر، دانشجو میدرصورتتبصره: 
 

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ،پروندهدریافت اعتراض یا ارجاع ظرف یك ماه پس از د بایشورای تجدیدنظر  -89ماده 
 

 بر عهده دبیر شورای بدوی است. شورای تجدیدنظروظایف و تشریفات طرح پرونده در جلسه  :1تبصره 
 

جلسه تا حداكثر صورت مراتب ،كه صدور حکم تجدیدنظر متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشدصورتیدر: 2تبصره 

 ماه اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام شود. ظرف مدت دو
 

در صورت عدم اعتراض دانشجو نسبت به احکام صادره از شورای بدوی به شورای تجدیدنظر دانشگاه، دانشجو مجاز به  :3تبصره

 اعتراض به شورای مركزی نخواهد بود.
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توانند احکام اولیه را تشدید كنند چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم نمی خواهیدنظرتجدی مراجع -90ماده 

شورای بدوی به شده باشد، الزم است پرونده متخلف حاصلدر خصوص تخلف مطروحه تجدیدنظر، مدارک و مستندات جدیدی 

 اً به وی فرصت اعتراض داده شود.مجدد، رسیدگی و پس از صدور حکم اولیه جدید ،و برابر ضوابطعودت 
  

رسیدگی بوده  شورای تجدیدنظر دانشگاه، تنها مرجع مجاز برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شورای مركزی جهت -91 ماده

فظ نماید، با حعنوان رویه عملکرد مشخص میسوابق و مدارک پرونده به شکل و ترتیبی كه شورای مركزی به و ضرورت دارد كلیه

  .بدل ارسال شود
 

چنانچه به هر ترتیب شورای تجدیدنظر تصمیم به ارجاع پرونده دانشجو به شورای مركزی بگیرد الزم است مراتب جهت  -92ماده 

صورت مکتوب به دانشجو ابالغ گردد.اطالع و پیگیری دانشجو به
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 : شورای مركزیپنجمبخش 

 

 مبحث اول ـ وظايف و اختیارات شورای مركزی
 

 وظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح ذیل است: -93ده ما

های مربوط به گزارش بررسیو  هابر حسن عملکرد شورای انضباطی دانشگاه نظارترویه، ایجاد وحدت ی، راهبری،زیربرنامه الف.

 های انضباطیهای قانونی موجود در روند رسیدگی به پروندهمغایرت

 هاشورای تجدیدنظر دانشگاه از صادره 12تا  9تنبیهات بندهای م احکاه رسیدگی به اعتراض دانشجو ب ب.

صدور احکام و  12تا  9مجدد تنبیهات بندهای ها برای اعمال های ارجاع شده از شورای تجدیدنظر دانشگاهرسیدگی به پرونده پ.

 نامهبخش تنبیهات شیوه 20تا  13تنبیهات بندهای  مشتمل بر

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

 12بی مراجع امنیتی یا قضایی برای بررسی صالحیت یا عدم صالحیت تحصیل دانشجو وفق ماده رسیدگی به درخواست كت. ث

 نامه انضباطیآیین

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

های های وابسته به دانشگاهدانشکده، سیدالتأسیجدعالی ی آموزشهاشورای انضباطی در مجموعه لدرخواست تشکی بررسی چ.

  غیرانتفاعی -عالی غیردولتی، موسسات آموزشهاهای اقماری سایر دانشگاهدانشکده ،جامع

ی مركزی وزارتین حسب توسط شورا كشوری سراسرهادانشگاهصالحیت دبیران شورای انضباطی دانشجویان  دییتا. بررسی و ح

  مورد

 پذیرد.به عنوان تنها مرجع ذیصالح انجام مینامه حاضر توسط شورای مركزی وزارتین حسب مورد نامه و شیوه. تفسیر آیینخ 

 

 در شورای مركزی  رسیدگيمبحث دوم ـ 
 

 نامهتنبیهات شیوه 12تا  9های كه حکم صادرشده توسط شورای تجدیدنظر مشتمل بر یکی از تنبیهات بندصورتیدر -94ماده 

 .مركزی است اعتراض در شورای باشد قابل
 

 نیستند. مركزی اعتراض در شورای قابل هااحکام بدوی و تعلیقی دانشگاه ، 8تا  1احکام مشتمل بر تنبیهات بندهای : 1تبصره 
 

 ر است.از تاریخ ابالغ حکم شورای تجدیدنظ روز 10مهلت اعتراض دانشجو ظرف  :2تبصره 
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)منضم به الیحه دفاعیه و تصویر  شورای تجدیدنظر ازحکم صادره  اعتراض بهدانشجو درخواست مکتوب خود جهت  -95ماده 

رسید دریافت  ،ثبتپس از ارائه و یا مركزی، انضباطی دانشگاه  شورای دبیرخانهبه  را شخصا (احکام بدوی و تجدیدنظر دانشگاه

 نماید. می

شورای انضباطی دانشگاه مکلف است اصل پرونده انضباطی دانشجو را با حفظ بدل، منضم به درخواست اعتراض  دبیرخانهتبصره : 

 دانشجو و ضمائم مربوطه ظرف مدت پنض روز به شورای مركزی ارسال نماید.
 

 ابالغ از قبیل  فات شکلیابتدا پرونده را از حیث تشری پس از اخذ اصل پرونده از دانشگاه مربوطه، دبیر شورای مركزی -96ماده 

، شکلی دارای ایراد باشدكه پرونده از حیث صورتیدر ؛دهدقرار می یبررس دانشجو موردو تجدیدنظرخواهی و رعایت حقوق  حکم

 پروندهكه صورتیگردد؛ در نقص، به دبیرخانه شورای مركزی ارسال رفع از پس تا شودمی اعاده دانشگاهانضباطی  شورای به مراتب

 .گیردمی قرار مركزی شورای جلسه كار دستور باشد، در ملكا
 

  نماید.رسیدگی و اتخاذ تصمیم  ،دریافت اعتراض یا ارجاع پروندهماه پس از  یكظرف باید شورای مركزی  - 97ماده 
 

لسه تا حداكثر جمراتب صورت ،متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقات باشد شورای مركزیكه صدور حکم صورتیدرتبصره : 

 ماه اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام شود. ظرف مدت دو
 

جهت در صورت نیاز دبیر شورای مركزی از دانشجویی كه درخواست وی در دستور كار شورای مركزی قرارگرفته،  -98ماده 

 نماید.ت دعوت میشورای مركزی و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیایا جلسه  حضور در دبیرخانه
 

در شورای مركزی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را و دستورات  موظف به اجرای احکام شگاه،شورای انضباطی دان -99ماده 

حکمی  ،چنانچه دانشگاه اهمال نماید یا بدون رعایت موازین رسیدگی عادالنه به شورای مركزی اعالم نماید كمترین زمان ممکن

دانشگاه در راستای  سییراست؛ دانشگاه موظف به جبران حکم صادره فاقد وجاهت قانونی و نشجو متضرر گردد دا وصادر نماید 

انطباق فرآیند انضباطی در دبیرخانه با موازین مندرج  ،موظف به نظارت بر حسن عملکرد شورای انضباطی نامه،آیین 10اعمال ماده 

 اجع ذیصالح خواهد بود.و پاسخگویی در مر نامهشیوه و نامهدر آیین
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 ابالغ و اجرای احكام انضباطي صدور، :ششم بخش 

 

 ابالغ احكام شوراهای انضباطيصدور و  ـ مبحث اول 
 

 رعایت نکات زیر الزامی است:  انضباطی حکمصدور در  -100ماده 

 تاریخ صدور و شماره حکم (1

 مشخصات دانشجو( 2

 ( دالیل انتساب تخلف3

 نامهشیوهذكر مستند قانونی وفق ابی به دانشجو با عنوان تخلف انتس (4

 نامهشیوه وفق با ذكر مستند قانونی شدهنییتنبیه تع (5

  اعتراض بودن حکم صادره و مرجع اعتراض و مهلت آن از تاریخ ابالغقابلیا  قطعیتعیین  (6

و در احکام شورای روز پس از تاریخ صدور  یستببا رعایت بازه زمانی حداقل ( 12تا  7دانشگاه )زمان اجرای احکام تعیین ( 7

 مركزی حسب مورد وفق صورتجلسه
 

یا دبیر  سییاز تاریخ صدور، از طریق دبیرخانه با امضای ر ده روز حداكثر ظرفانضباطی ی شوراهااز م صادره احکا : 1تبصره 

 شود.به دانشجو ابالغ میها شورا
 

تواند قبل موافقت شورای انضباطی)مندرج در صورتجلسه(، زمان اجرای حکم می در صورت درخواست مکتوب دانشجو و:  2 تبصره

 از تاریخ صدور حکم تعیین گردد. 

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

  ممنوع است.، داكثر تا یك ماه پس از صدور()حمركزییا افشای آن، جز برای شورای  انضباطیارسال رونوشت احکام  :4تبصره 
 

شورای  اعتراضقابلاحکام از اعالم رؤیت  )به تشخیص شورای صادركننده حکم( كه دانشجو به دالیل غیرموجهورتیصدر -101ماده 

اض از وی سلب خواهد اعتر حق آیین نامه 8ماده  3تبصره به استناد و  منزله ابالغ حکم بودهبهاین امر انضباطی استنکاف نماید، 

 شد.
 

در صورتی كه رییس شورای صادر كننده حکم، علت عدم حضور دانشجو در دبیرخانه شورای انضباطی جهت ابالغ حکم یا  تبصره :

تواند پرونده را حسب مورد در دستور جلسه شورای تجدیدنظر قرار داده یا به یص دهد میاعتراض نسبت به آن را موجه تشخ

 رسال نماید. شورای مركزی ا
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 احكام قطعي شدن و اجرایمبحث دوم ـ 

 

 هستند:االجرا قطعی و الزمبه شرح ذیل شورای انضباطی  ازاحکام صادره  -102ماده  
 

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

 شورای تجدیدنظر دانشگاه  ازصادره  8 تا  1 یهات بندهاییکی از تنباحکام تعلیقی یا  مشتمل براحکام  (2

 عدم اعتراض صورتدر دانشگاهتجدیدنظر شورای  ازدره صا 12تا  9ی مشتمل بر تنبیهات بندهااحکام  (3

شورای تجدیدنظر  12تا  9 مشتمل بر تنبیهات بندهایشورای مركزی در مقام تجدیدنظرخواهی از احکام  از احکام صادره (4

 دانشگاه

 شورای تجدیدنظر های ارجاعی از پروندهشورای مركزی در مقام رسیدگی به  20تا  13احکام مشتمل بر تنبیهات  (5

 

نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز بخش تنبیهات شیوه 18تا  9كه حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای صورتیدر -103ماده 

گردد، آن موكول می از ده باشد، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعدش برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر

 مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد.
 

صادر  نامهشیوهیا  نامهدستوراتی كه شورای انضباطی مطابق با آیین یادانشجو از اجرای احکام قطعی  تمرددر صورت  -104ماده 

 واند دستور توقف كلیه عملیات آموزشی دانشجو را صادر نماید.ترییس دانشگاه میكند می
 

شورای انضباطی دانشگاه مسئول پیگیری اجرای احکام قطعی صادره توسط هر یك از شوراهای انضباطی  دبیرخانه -105ماده 

 است. یا مركزی دانشگاه
 

شده باشد، دانشگاه  محکومیا رشته تحصیلی یل كه دانشجویی طبق نظر شورای مركزی به تغییر محل تحصصورتیدر -106ماده 

ای وارد نشود امکان به نحو مقتضی و به شکلی كه به روند تحصیل دانشجو، لطمهو باید مقصد، موظف به پذیرش دانشجو است 

 .نماید تحصیل دانشجو را فراهم ادامه
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 : ساير مواردهفتمبخش 
 

قانون اساسی(،  25و  22ونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس )اصولبر اساس تعلیمات اسالمی و اصول قان -107ماده 

اند كلیه اطالعات دبیرخانه شورای انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفاعضای شورا و كاركنان 

( یا سرپرست دانشجو حسب صالحدید شوراوالدین  ،جز همسرمربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن )به

 نمایند. خودداری
 

ها در شورای كه پرونده تخلف آن دانشجویانی حسابهی، میهمانی، انتقالی یا تسورسیدگی به درخواست انصراف -108ماده 

نرسیده است، انضباطی دانشگاه یا مركزی در دست رسیدگی است یا اجرای احکام انضباطی صادرشده در خصوص آنان به انجام 

 منوط به موافقت و اعالم نظر قطعی آن شوراهاست.
 

برای شركت در جلسات شورای  گی رییس شورای انضباطی، حسب مورد از افراد مطلعتواند با هماهندبیر شورا می -109ماده 

 انضباطی، بدون داشتن حق رأی دعوت كند. 
 

های دانشگاه و مالحظه كلیه حساسیت ز نظرات مركز مشاوره دانشجوییمندی ادر موارد ضروری یا درخواست دانشجو بهره تبصره:

 الزم در زمینه روحیات فردی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره الزامی است. 
 

گزینش  رونوشت احکام شورای مركزی كه حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل تا پنض سال است، باید به هیأت مركزی -110ماده 

اند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام دانشجو و سازمان سنجش آموزش كشور ارسال گردد و هیأت و سازمان مذكور موظف

 نمایند.
 

 سییریا رضایت شاكی، پس از طی مراحل تجدیدنظر و صدور حکم، در صورت تنبه و اصالح رفتار دانشجوی متخلف  -111ماده 

 .، از شورای مركزی تخفیف در حکم صادره را درخواست نمایدیصتشخ تواند بنا بهدانشگاه می
 

شركت در امتحانات محروم شده باشد و حکم انضباطی صادرشده حاوی تحصیل یا از هر دلیلی دانشجو به چنانچه  -112ماده 

شود و در صورت ته میامتحان مجدد گرفوی از  غیبت دانشجو موجه اعالم گردیده و تنبیهی كمتر از محرومیت یك نیمسال باشد،

  شده در اجرای مجازات احتساب خواهد شد.محکومیت، محرومیت اعمال
 

هاای وابساته در محااكم یا محیطداخل یا خارج از دانشگاه  در دانشجو رسیدگی به هر یك از تخلفات یا جرایم ارتکابی -113ماده 

 قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود. 
 

كه منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس، جزء  در صورت پیگرد یا محکومیت قطعی قضایی تبصره :

تواند ادامه تحصیل نموده و دانشگاه به نحو مقتضی سنوات دانشجو محسوب نگردیده و دانشجو پس از پایان مدت محکومیت می

مدت محکومیت، از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد، دانشگاه  چهچنان ؛نمایددانشجو مساعدت می نسبت به ادامه تحصیل

 دهد.ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق می نحوه
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 شوراها سیی با امضای ركلیه مکاتبات شورای انضباطی دانشگاه با شورای مركزی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه، صرفاً -114ماده 

یا دبیر شورا صادر  وزارت علوم مدیركل امور دانشجویان یا معاون سازمان ی مركزی با امضای رییس،و احکام و مکاتبات شورا

 شود.می
 

 .شودتاریخ ابالغ و اقدام، جزء مهلت محسوب نمی و بوده لیتعطریروز كاری و غ ،ها و مواعد، مالکمهلت  ةبدر محاس تبصره :
 

د رسیدگی اعم از احضار، برگزاری جلسه مصاحبه، رسیدگی و ابالغ احکام، با ایام كه مراحل مربوط به فراینصورتیدر -115ماده 

شود، باید به زمان بعد  زمانهمیا تعطیالت تابستانی شود امتحانات نامیده می فرجهعرفا  كهآنایام پیش از ، امتحانات پایان نیمسال

 گردد. موكول  ادشدهاز ایام ی
 

 .استتوب دانشجو مبنی بر آغاز و ادامه فرایند رسیدگی در ایام فوق، انجام فرایند بالمانع در صورت درخواست مک: 1تبصره 
 

شورا احضار  سییر موارد ضروری با دستور مکتوبِصورتی كه دانشجو اقدام به اخذ واحد درسی در تابستان نماید یا در : 2تبصره 

 .استدانشجو در ایام فوق بالمانع 
 

نامه پس از شود انجام فرایند رسیدگی با رعایت ضوابط این شیوهت آموزشی كه در ایام فوق انجام میدر مورد تخلفا :3تبصره 

 پایان ایام امتحانات بالمانع است.
 

كند،  یس دانشگاه دستور جلوگیری از ورود دانشجو را صادریر نامه انضباطیآیین 6ماده  2چنانچه در اجرای تبصره  -116ماده 

  .ستبا قید زمان شروع و پایانِ ممنوعیت ا به دانشجوآن مستلزم ابالغ مکتوب  ،اجرای این دستور
 

مدت زمان اجرای محرومیت برای دانشجو وفق ماده مزبور، در صورت صالحدید شورا از مدت محرومیت اجرای حکم : 1 تبصره

 گردد.میانضباطی دانشجو كسر 
 

رسانی به دانشگاه ملزم به اطالعانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیمسال، د در صورت تالقی ایام ممانعت از ورود :2 تبصره

 است.در امتحانات پایان نیمسال دانشجو جهت شركت 
 

خصوص احکام مشتمل بر تنبیهات موظف است در كننده حکم( )فارغ از مرجع صادرانضباطی دانشگاه  شورای دبیرخانه -117ماده 

نسبت به  آموختگیو باالتر، پنض سال پس از دانش13، دو سال و بندهای 12تا  9ك سال و بندهای ی نامهشیوه 8تا  4بندهای 

 اقدام نماید. احکام انضباطی صادرشده امحای آثار 
 

 .شوندها و نیز احکام تعلیقی، در پایان تحصیل امحا میو آثار آن 3تا  1 احکام منطبق بر تنبیهات بندهای :1تبصره 
 

وفق  ،شده باشد، بعد از رفع اثر قضایی از جرمر تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی كه با صدور حکم قضایی اثباتآثا :2تبصره 

 قابل امحا است. مفاد ماده مزبور
 

، 3تا  1یا محکومیت بندهای  امحاءشده تعلیقی، از شوراهای انضباطی، فردِ دارای حکم شدهانجامدر پاسخ به استعالمات  :3تبصره 

 شود.اعالم می« دارای سابقه» صورت در غیر این « فاقد سابقه» رفاًص
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 پذیرد.نامه منع شده است با نظر شورای مركزی صورت میها در آیینامحاء آثار احکامی كه تعلیق آن :4تبصره 
 

اطی دارد یك سال به در اجرای مفاد این ماده در خصوص دانشجویی كه در یك مقطع تحصیلی، بیش از یك حکم انضب: 5صره تب

  شود. مواعد تعیین شده اضافه می
 

دانشجو  آموزشی  پذیرد ولی از پروندهانضباطی صورت می از پرونده صرفا 25/0امحای اثر در مورد حکم قطعی درج نمره  :6تبصره 

  شود.امحاء نمی
 

ها به میکروفیلم یا میکروفیش و نظایر آن، ل آنانضباطی یا طرز تبدیهای تخلفات طریقه امحای اصل اسناد و پرونده:  7تبصره 

 گردد.میعنوان رویه عملکرد ابالغ رسیده و بههر یك از وزارتین موجب دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورای مركزی به
 

ر خصوص سوابق ها و امثال آن دكننده نظیر مراجع قضایی، گزینش سازمانپاسخگویی به مراجع ذیصالح استعالم -118ماده 

به عنوان تنها مرجع یا مركزی انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه، صرفا توسط دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه 

 نماید. گیرد و روش آن تابع ترتیبی است كه شورای مركزی به عنوان رویه عملکرد مشخص میذیصالح انجام می
 

تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  مؤسسات آموزش عالیو مراكز  و  هادانشکده، هاگاهدانشجویان كلیه دانش -119ماده 

نهادهای خارج از و نیز دانشجویان بورسیه علمی ا كاربردی ی، رانتفاعیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعم از دولتی، پیام نور، غ

و  نامهمشمول آیینها، های علوم دینی شاغل به تحصیل در این دانشگاهحوزه ها، نیروهای مسلح ومانند سایر وزارتخانه وزارتین

 های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند. ده و دانشگاهنامه حاضر بوشیوه
 

در  ،های آموزش عالی هار اساتانمجموعه بدوی با تشخیص و تفویض اختیار شورای مركزی، اعتراض به احکام شوراهای :1تبصره 

روش انجاام ؛ های آن استان یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی امکان پذیر استی انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاهشورا

خواهد بود كه به تصویب شورای مركزی هر یك از وزارتین رسیده و به عناوان رویاه عملکارد اباالغ  آن هم به موجب دستورالعملی

 .گرددمی
 

خارج از وزارتین، مانند سایر  آموزشی وابسته به نهادهای ها و مراكزها، دانشکدهدانشگاه دریه بورسدانشجویان  :2 تبصره

های نامههستند و چنانچه تعارضی بین آییننامه حاضر و شیوه نامهآیین مشمول های علوم دینینیروهای مسلح و حوزه ها،وزارتخانه

 به شورای مركزی حسب مورد به وجود آید، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایینامه هو این شیو نامهو آیین ی مزبورهاداخلی دانشگاه

 خواهد بود. االجراالزم صادرهرجاع و حکم هر یك از وزارتین ا
 

وابسته به نهادهای خارج از وزارتین، مانند سایر های رسیدگی به تخلفات دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در دانشگاه: 3تبصره 

 . هستندنامه حاضر و شیوه نامهآیین مشمولهای علوم دینی نیز نیروهای مسلح و حوزه ها،هوزارتخان
 



  

 

39

 عملکرد و  بر نظارت ، ضمناندانشجوی انضباطی تخلفات به رسیدگی مرجع ترینعالی عنوانوزارتین، به مركزی شورای -120ماده 

عالی های آموزشها و مجموعهاهخلفات انضباطی دانشجویان دانشگدگی به ترسی هایحوزه نامه درنامه و شیوهآیین صحیح اجرای

 خصوص دربدیهی است نظر و حکم شورای مركزی ؛ دارند را بر عهدهراء وحدت رویه آصدور زی، راهبری، ریبرنامه مسؤولیتتابعه، 

 .است االتباعالزم دانشگاه انضباطی شورای سوی از صادره احکامكلیه 
 

های آموزشی برای اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه و دبیرخانه توسط شورای مركزی برگزاری دوره ملدستورالع :1 تبصره

 شود.انضباطی تهیه و ابالغ می
 

دبیرخانه شورای مركزی به ترتیبی كاه تعیاین و اباالغ ها به دانشگاه ها و عملکرد شورای انضباطیارسال گزارش فعالیت: 2تبصره 

 نماید الزامی است.می
 

سن اجرای نظارت بر حُ های ویژهبا تشکیل هیأت در صورت تشخیص و در مواقع لزوماست مکلف شورای مركزی  -121ماده 

، اقدامات عملی در حسب مورد عالی تابعه در سراسر كشورهای آموزشها و مجموعهها به دانشگاهاعزام آنو  هنامشیوهو  نامهآیین

های مذكور ها موظف به همکاری كامل با هیأتشورای انضباطی دانشگاه ؛ونی را انجام دهدراستای ضمانت اجرای موازین قان

 خواهند بود.
 

نامه مغایر با آیینپیش از این صادر گردیده یا كه  هر یك از وزارتین های داخلینامهكلیه مقررات، مصوبات و بخش -122ماده 

درجه اجرایی حاضر باشند، از  نامهو شیوهشورای عالی انقالب فرهنگی  14/6/1374مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 

 االتباع است.های دانشگاه الزمكلیه قسمتکام و تصمیمات شورای انضباطی برای اعتبار ساقط و اح
 

رسیدگی و  مفاد آیین شورای عالی انقالب فرهنگی، 5/8/1377و  21/7/1377مورخ  430و  429با استناد به مصوبات  -123ماده 

نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و اجرایی آیین نامهوهیش تركیب و شرایط اعضای شوراهای انضباطی تعیین

 تبصره، اصالح و در تاریخ 113ماده و  123شورای عالی انقالب فرهنگی در هفت بخش شامل  14/6/1374هشتمین جلسه مورخ 

 االجرا است. علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ الزمو درمان و آموزش پزشکی  به تصویب وزرای بهداشت، 27/5/1398

 

 

 

  

 


