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 مقدمه  

مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخالقی،    عنوان به ،  انضباطی دانشجویان  کمیته  

  باشد؛ از  دانشجو  اجتماعی  حیثیت  و  آبرو  حفظ  با  توأم،  برخورد  این  که  رددا  ضرورتقانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی نماید.  

 نماید.  ایجاد محیط  و خاطی  در فرد را اصالح به میل و تخلف از اجتناب زمینه و  آغاز شده ارشاد و تذکر مراحل اولین

منظور  دارد  وجود  گراییقانون  سمت  به  انضباطی   کمیته های  بیشتر  چه  هر   جهت دهی  در  که  ضرورتی  با  احكام   اتقان  به 

  تاریخ  فرهنگی به  انقالب  عالی   شورای  سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه  مصوب  انضباطی   نامهآیین  اساس   بر،  انضباطی کمیته های  

تعیین و رفع ابهام از مصادیق تخلفات دانشجویی،    باهدف،  حاضر«  نامهشیوه»  شودمی  نامیده«  نامهآیین »  اختصاربه   که  14/6/1374

   به تخلفات دانشجویی تدوین شده است. اصل تناسب بین تخلف و تنبیه و تعیین مراجع صالح رسیدگی رعایت

 

 تعاریف: 
 

 های بهداشت درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری  نهخاوزارتوزارتین:  
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  سازمان امور دانشجویان سازمان:
 

از  :دانشگاه یا مرآموزش ات  سسمؤ  هر یك  یا وزارتین  کزاعالی  انقالب فرهنگی  عالی  از شورای  و    پژوهشی دارای مجوز 

 مراکز وابسته اعم از خوابگاه ها و غیره
 

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

 14/6/1374مورخ 
 

آیینشیوهرین  آخ  نامه:شیوه به  اجرایی مربوط  دانشجویان  نامه  انضباطی  پنجاه و هشتمین جلسه   مصوبنامه    سیصد و 

 14/6/1374فرهنگی مورخ  انقالب عالی  شورای
 

دانشگاه،  تخلف:   بر  حاکم  مقررات  و  ضوابط  یا  قانون  موجب  به  که  فعلی  ترک  یا  فعل  گونه  انضباطی  آیینهر  نامه 

 باشد. ، تخلف محسوب شده و برای آن تنبیه در نظر گرفته شده ایی مربوطهنامه اجرشیوه و دانشجویان
 

 اعالم تخلف منتسب به دانشجو به صورت حضوری، مستند به دالیل متقن تفهیم تخلف: 
 

 بدوی انضباطی کمیتهاز  صادره  کتبیرای  حکم اولیه:
 

 غیرقطعی  درخواست برای تجدیدنظر در حكم  تجدیدنظرخواهی:
 

از    کتبیی  را  حکم قطعی: از هریك  این شیوه   کمیته هایصادره  براساس ضوابط  یا مرکزی که  تجدیدنظر  نامه  بدوی، 

 قابل اعتراض نیست یا در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است.
 

و    کمیته اختالف  ای  دانشجویی:  هدایتحل  ترکیب    کمیته  ضوابط  با  شیوه  مندرجو  انضباطی در  اجرایی  نامه 

 نماید.  ه برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی تالش میدانشجویان ک
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دانشجویان  کمیته  بدوی:  کمیته انضباطی  ترکیب  که    دانشگاه  بدوی  آیین  نامهدر شیوه   مندرجو ضوابط  با  نامه  اجرایی 

دانشجویان دانشجوعهده  ، انضباطی  انضباطی  تخلف  به  اولین مرحله رسیدگی  دانشگاه    دار  تدر  آن    گیریصمیمو  درباره 

 است.
 

انضباطی دانشجویان  کمیته  :تجدیدنظر  کمیته ترکیب    دانشگاه که  تجدیدنظر  اجرایی  در شیوه مندرج  و ضوابط  با  نامه 

 شود. وارد رسیدگی مینامه انضباطی دانشجویان آیین
 

انضباطی دانشجویان  کمیتهمرکزی:    کمیته از وزارتین که    مرکزی  نامه  در شیوهج  مندرو ضوابط  با ترکیب  در هر یك 

 . شودوارد رسیدگی می یاننامه انضباطی دانشجواجرایی آیین 
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 اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی 
 

 آیین رسیدگیاصل قانونی بودن  .1

 نمایند. نامه به تخلف دانشجو رسیدگی مینامه و شیوهآیینهای انضباطی مطابق ضوابط مقرر در کمیته 

 

 فات و تنبیهات   اصل قانونی بودن تخل   .2

و در احراز   شده استاحصاء  عنوان تخلف  بهاجرایی    نامهشیوهیا    طی نامه انضباهای دانشجو تخلف است که در آیینآن دسته از رفتار

طی  نامه انضباآن دسته از تنبیهات که در آیین  تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است.

 احصاء گردیده قابل اعمال نسبت به دانشجو است.   اجرایی نامهدانشجویان و شیوه

  

 
 و تفسیر به نفع متهم تخلف اصل برائت    .3

 نماید: در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می کمیتهو   مگر آنكه خالفش ثابت گردد  اصل بر برائت دانشجوست 

 شود.تفسیر ، باید به نفع دانشجو و انتساب تخلف ارتكابی  بیاحراز تخلف بودن رفتار ارتكا عدم الف. هرگونه 

این در    ی که. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حكم انضباطی، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در مواردب

 شده است.  بینیپیش  نامهشیوه 

 
 طرفیاصل بی .4

ها فرایند رسیدگی  باید    کمیته  اتخابیدر  تصمیم  طرفانه  از صدورنموده  ذ  یا  حكم    و  براساس مالحظات شخصی، سیاسی، حزبی 

 . نمایند هرگونه موضوع غیرمرتبط به تخلف انتسابی اجتناب 

 
 اصل حق دفاع .5

 حق دفاع از خود را دارد.  به صورت کتبی یا شفاهی  وی در صورت انتساب تخلف به دانشجو، 

   

 اصل محرمانگی  .6

در کلیه مراحل تشكیل پرونده تا ابالغ و    چه از سمت مسئوالن یا دانشجو  یند بررسی انضباطی آفر  هرگونه انتشار اطالعات مربوط به

 نامه ممنوع است.و شیوه نامهشده در آیینبینیپیشاجرای حكم قطعی دانشجو جز در موارد 

 اصل تناسب .7

شدت تخلف ارتكابی، سوابق آموزشی و   ر حكم نامه، باید در صدوو شیوهنامه  انضباطی در حدود صالحیت خود وفق آیین کمیته های

ی رأو    انضباطی دانشجو، اقتضائات فضای دانشجویی، تناسب و تجانس تخلف ارتكابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار دهند

 خواهد بود.ی در مراجع تجدیدنظرخواهی أرنقض  جهات درخواستبه تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از 
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 اصل برابری  .8

تبعیت کنند  کمیته های از رویه واحد  با تخلفات مشابه  باید در برخورد  آیین   .انضباطی  برابر  نامه  نامه و شیوهکلیه دانشجویان در 

 برابرند؛ هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است.  

 

 اصل مستند و مستدل بودن آرا .9

شواهد و قرائن متقن و    ،مستندات  دالیل تصمیم خود را براساس،  یا شكایات  سنجی گزارشاتپس از بررسی و صحت باید    کمیته ها

 . کنندنامه در حكم صادره ذکر  شیوه منطبق با

 

 اصل احترام به حقوق و آزادی  .10

 حقوق دانشجو الزامی است. های مقرر در منشور اخالقی و احترام به حقوق و آزادی ،حفظ کرامت انسانی، رعایت موازین شرعی

 

 اصل حفظ کرامت انسانی  .11

جامعه   در  افراد حاضر  کلیه  وظیفه  کرامت  این  به  احترام  باشد.  می  تعالی  و  تبارک  خداوند  از سمت  ای  ودیعه  ها  انسان  کرامت 

یستی پاک و مومنان  دانشگاهی کشور بوده و هیچ امری حق تضییع این کرامت اعطا شده را ندارد. بر تمام افراد فرض است تا با ز

     این نعمت الهی را پاس بدارند و با تالش همه جانبه در تحقق عدالت پش زمینه حقظ کرامت انسانی را فراهم سازند. 

 

 اصل شفافیت  .12

 . انضباطی وی مطلع نمایندپرونده به  رسیدگی مراحل ازموظفند دانشجو را  کمیته ها

 

 اصل عدم تجسس  .13

 .رج از موضوع تخلف را ندارداجازه تجسس در امور خا کمیته  

 

 اصل حق بر رسیدگی منصفانه  .14

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

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

 د معرفی شاهب. امكان 

 حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات غیرقطعی پ. 
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 به طور رایگان  و دفاع حضوری حق استفاده از مترجم در مصاحبه و تفهیم تخلف، ترجمه دفاعیاتت. 

 

 اصل تقدم پیشگیری بر مجازات .15

ی بر پیشگیری از بروز  های پیشگیرانه در الویت قرارگرفته و سعای تنظیم گردد که رویهها باید بگونهو دانشگاه  کمیته هاعملكرد  

 تخلفات توسط دانشجویان صورت گیرد.

صادره   بگونهمی  کمیتهاحكام  دیگر  بایست  و  خاطی  دانشجوی  توسط  را  تخلف  تكرار  از  پیشگیری  قابلیت  که  گردد  صادر  ای 

 دانشجویان را داشته باشد. 

 احترام به حریم خصوصی   اصل حق سالمت محیط و  .16

هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیر مرتبط با پرونده  حریم خصوصی افراد محترم است و  

انضباطی ندارد. همچنین حق تحصیل در یك محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیج فردی با انجام  

 تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.

 اصل سرعت در رسیدگی  .17

به  می  کمیته هارسیدگی    مطابق اصل سرعت در اقدام  برای دانشجویان رسیدگی و  بایست در کمترین زمان ممكن  احكام  صدور 

 با افزایش سرعت در رسیدگی امری الزامی است. توامنامه نمایند. دقت عمل و همچنین رعایت اصول و مواد شیوه
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 انضباطی دانشجویان  ایکمیته هتشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای  :بخش اول

 

عملكرد  تجربه  بر   هیتكبا    -1ماده   از  پیشین  های های  اعضای    کمیته  میان  تمایز  ضرورت  نیز  و  های انضباطی  و    کمیته  بدوی 

  ؛شودمیبه شرح زیر تعیین    هاآن ها و مرکزی و شرایط عضویت  انضباطی دانشگاه  کمیته هایها، ترکیب اعضای  تجدیدنظر دانشگاه

اقدام  انضباطی دانشگاه    کمیته هاینسبت به ترمیم و تكمیل اعضای  حداکثر تا دو هفته بعد از انتصاب    است  مكلف  گاه دانش  سییر

 نماید. 
 

 
 

 انضباطی دانشجویان  کمیته هایترکیب اعضای   ـ  مبحث اول
 

 از: اندعبارتدانشگاه  بدوی    کمیتهترکیب اعضای    -2ماده  

 بدوی کمیته سییرعنوان دانشگاه به دانشجویی  معاون .1

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه )و در صورت فقدان، نماینده رییس دفتر استانی نهـاد ول  ؤمسنماینده   .2

 دفتر نهاد و حكم رییس دانشگاه ولؤمس انتخابهای استان( به نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

   حكم رییس دانشگاهبا  یكی از اعضای هیات علمی   .3

   رییس دانشگاهو حكم    ( )ترجیحا از دو جنس مخالفشگاه دو نفر دانشجوی دان .4

   بدون داشتن حق رایپیشنهاد معاون دانشجویی و حكم رییس دانشگاه   هب  بدوی کمیتهدبیر  .5

لمـی با معرفی شورای فرهنگی دانشگاه و حكم رییس دانشگاه انتخاب می گردند. و عضـو هیـات ع   کمیتهاعضای حقیقی    :1تبصره  

 مذکور ترجیحا از میان اعضای هیات علمی حقوق انتخاب گردد.
 

رأی موافـق  سـهیابـد و تصـمیمات آن بـا دیگر رسـمیت میصاحب رای عضو  دو، دبیر و حداقل سییرجلسات با حضور : 2 تبصره

 معتبر است.

نسـبت بـه صـدور حكـم   کمیتـه  یك ماه پیش از خاتمه حكم اعضای حقیقی  حداکثر  : روسای دانشگاه ها موظف هستند3تبصره  

 دام نمایداعضای جدید اق

یا شرایط مربوطه وفق این   شده نییتعهایی که عضوی از اعضای مجموعهها و انضباطی دانشگاه کمیته هایشروع فعالیت  : 4تبصره  

مرکزی    کمیتهیه اعضا به  مرکزی وزارتین حسب مورد است؛ ارسال ابالغ   کمیتهمنوط به اخذ تاییدیه دبیرخانه    نامه را ندارند شیوه 

  پیش از شروع فعالیت الزامی است.
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 کمیتـهبدوی به عنوان مسئول دبیرخانـه  کمیته عنوان واحدی متشكل از دبیرانضباطی به کمیتهدبیرخانه   در هر دانشگاه  -3ماده 

 دار انجام تكالیف مقـرر( عهدهفر آقایك نفر خانم و یك ن  کارشناس امور انضباطی )ترجیحاً کارشناس حقوقیدو    حداقل    و  انضباطی

 شود.ارشناسان دبیرخانه افزوده میو حسب افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه، به ترکیب ک  باشندمینامه شیوه نامه وآیین در
 

اقدام  زیر    با ترکیب،    هدایت  حل اختالف و   کمیتهبا عنوان    کمیته ای    نسبت به تشكیل  می بایست  هاروسای دانشگاه  -4ماده  

 . نمایند

 

از دبیر    کمیتهاین   نمایندگی مقام معظم    نماینده و    مسئول دفتر مشاوره  ،کمیته  سییر  عنوان  بهبدوی    کمیته متشكل  دفتر نهاد 

اعضاء  حكم پس از صدور . و یك نفر عضو هیات علمی به پیشنهاد شورای فرهنگی دانشگاه  و یك نفر حقوق دان هبری در دانشگاه ر

دانشجویانابرای حل   فصل  با    ختالفات  و  شاکیان خصوصیهدف حل  فقدان  شكایت  عمومی  در صورت  از   ،جنبه  ارجاع  از  پس 

مزبور،   کمیتهاعضای  وفق نظر اکثریت    اقدام نمایند؛ در صورت رضایت شاکی و صالحدید  بدوی  کمیتهبدوی بنا بر تشخیص    کمیته

 گردد. مختومه می و ، امضاءمراتب صورتجلسه

 

پرونده  درتبصره:   به  پایان رسیدگی  تا  بدو  از  با شاکی خصوصی  اخذ  تخلفات  یا  و سازش  ایجاد صلح  تعهد،  اخذ  انضباطی،  های 

به منظور تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون    کمیته ها رضایت شاکی، حسب مورد بنا به صالحدید هر یك از  

 درج در سوابق انضباطی مجاز است.   
 

 از:  اندعبارتتجدیدنظر دانشگاه  کمیتهترکیب اعضای   -5ماده  
 

 تجدیدنظر کمیته 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

 تجدیدنظر   کمیتهدبیر  عنوانبهدانشگاه، (  شابه)یا عنوان م دانشجوییمعاون  .3
 

با    :  تبصره نهاد  ئیا مسرییس  پیشنهاد  جلسات  نفر  حضور  با  و  تشكیل  ول  با  رسمیت میهر سه  احكام آن  رأی موافق   دو یابد و 

 معتبر است.
 

 از:  نداعبارتوزارتین  مرکزی کمیته  ترکیب اعضای -6ماده 

دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكی، فرهنگی و  معاون    ت علوم یارییس سازمان امور دانشجویان وزار .1

 کمیتهحسب مورد به عنوان رییس 

مقام معظم رهبـری  ینمایندگ  نهادرییس    انتخاب  ها بهنمایندگی مقام معظم رهبری در یكی از دانشگاهنهاد  ول دفتر  ؤمس .2

  حكم وزیرو    هادر دانشگاه

 مرکزی و حكم وزیر  کمیتهپیشنهاد رییس به  ها  ای هیات علمی دانشگاهاز بین اعضیك نفر حقوقدان  .3

مرکـزی و حكـم   کمیتـهبه پیشنهاد ریـیس    کمیتهحق رای به عنوان دبیر  داشتن  مرکزی بدون    کمیتهول دبیرخانه  ؤمس .4
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 وزیر

  حكم وزیر وانضباطی    کمیته هایاز میان اعضای   هادانشگاهنفر از اعضای هیات علمی   یك .5

 و حكم وزیر   هاانضباطی دانشگاه  کمیته هایاز میان اعضای ترجیحا دانشجو نفر  یك .6

 مرکزی و حكم وزیر  کمیتهها بنا به پیشنهاد رییس دانشجویی دانشگاه  ینمعاوننفر از  یك .7
 

 یس، دبیر وری جلسات با حضوروجاهت قانونی یافته و به مدت سه سال  کلیه اعضا  با انتخاب و صدور حكم    مرکزی  کمیته  :1تبصره 

 .استرأی موافق معتبر  سهیابد و تصمیمات جلسه با حداقل  ی رسمیت میرأصاحبعضو   دو
 

ند در ایـن جلسـات در صـورت وجـود رهر یك از اعضای جلسه که در عضویت بدوی یا تجدید نظر دانشـگاه خـود حاضـ  :2تبصره 

 .اشندفاقد حق رای می ب  نسبت به آن پرونده خود  دانشگاهپرونده مرتبط با  
 

 

 انضباطی دانشجویان   کمیته هایط انتخاب اعضای  ی شرا  ـ  مبحث دوم 
 

 نظری و استقاللدارامانتشوند باید در تقوی،  انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می  کمیته های کلیه اعضای    -7ماده 

 . باشند و متاهل  ذی صالح () با استعالم از مراجع  سوءسابقهفاقد ،  از حُسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق 
  
 

 شرایط عضو دانشجویی:   -8ماده  
 

 های تحصیالت تكمیلی در دانشگاه، از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند. در صورت وجود دورهمتأهل و  .1

از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذراترجیحا   .2 پییا    نده باشند نیمی  از مقاطع تحصیلی  شین خود را در  آنكه یكی 

 همان دانشگاه به پایان رسانده باشند.  

 مشروط نشده باشند.  در طی مدت تحصیل خود  .3

 باشند.  سابقه انضباطی فاقد سوء  .4

    
 شرایط دبیر بدوی   -9ماده  

که واجد    دانشگاه  انضباطیکارکنان حوزه دانشجویی امور  ترجیحاً    اعضای شاغل در دانشگاه   از بین    هادانشگاهبدوی    کمیتهدبیر  

متأهل و دارای حُسن   کهآند مشروط بر  نشوی دانشگاه انتخاب میعلمهیأتپست سازمانی کارشناسی یا باالتر هستند یا از اعضای  

های آموزشی الزم جهت شروع ی فردی و طی دورههاتیصالحد؛ ضمناً ارسال مدارک  نشهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باش

 و اخذ تأییدیه آن مرجع الزامی است.  مرکزی کمیتهبه ها  دانشگاهد به کار دبیران بدوی جدی
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 دانشجویان   انضباطی  کمیته های  اعضای   تایید و ابالغ  سوم ـ  مبحث
 

بدوی و تجدیدنظر به امضای    کمیته های مرکزی به امضای وزیر و    کمیتهاعضای    هر یك از  و ابالغ احكام عضویتتأیید    -10ماده  

و   شود انجام می مدت دو سالبرای    و  دانشجویی به امضای معاون دانشجویی دانشگاه  هدایت حل اختالف و   تهکمیو    دانشگاه سییر

 ها بالمانع است. انتخاب مجدد آن
 

در هر یك از موارد زیر با  تواند  میو    استدانشگاه  تجدیدنظر    کمیته  سییرتشخیص  به  دانشگاه    کمیته هایعزل اعضای    :1تبصره  

 تخاب اعضا نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام نماید: ان طیشرارعایت 

  رموجهیغ سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت  .1

 مدت یك نیمسال   انضباطی به کمیتهعدم امكان حضور در جلسات  .2

 کمیتهاز بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در  .3
 

عنوان نماینده، جانشین یا هر عنوان جهت شرکت در جلسات به   ، معرفی فرد جایگزینکمیته هاپس از تعیین اعضای  :  2تبصره  

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

ناگزیر به استفاده از نامبرده    کمیتهبوده و    نامهوهیشدر این    شدهنییتع، فاقد شرایط  کمیتهچنانچه هر یك از اعضای    :3تبصره    

 . مرکزی اقدام نماید کمیتهو برابر نظر   مرکزی استعالم نماید  کمیتهدبیرخانه در مورد وی از  کمیتهزم است رییس باشد، ال
 

به:  4تبصره   دانشگاه،  فرهنگی  معاونت  و  دانشجویی  معاونت  به    شدهل یتشكصورت مجزا  چنانچه  دانشجویی  عنوان باشند، معاون 

 . حسوب می شودمبدوی  کمیتهتجدیدنظر و رییس  کمیتهدبیر 
 

بوده یا در آن موضوع قبالً   از موضوعاتی که خود طرف دعوا  كی چیهبدوی، تجدیدنظر یا مرکزی، در    کمیته هایاعضای    -11ماده  

با وی رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر یك از طبقات ارث دارد، حق رأی ندارند؛    متهمرأی داده باشند یا یكی از شاکی و  

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

 تنبیهات مبحث اول ـ تفکیك
 

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

 اعمال شود: تواندگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان میانضباطی دانش کمیتهحكم   تنبیهاتی که با -الف

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

 پرونده انضباطی دانشجو  اخطار کتبی بدون درج در .2

 پرونده انضباطی دانشجو  تذکر کتبی و درج در .3

 پرونده انضباطی دانشجو  توبیخ کتبی و درج در .4

 مربوط به تخلف  تكالیفیا  آزمون ،در درس /.25دادن نمره  .5

وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یك ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل از قبیل    دانشگاه محرومیت از تسهیالت رفاهی .6

 می باشد. 

ن  به دانشگاه یا بیت المال ) بازگشت به آیی   جر به ایجاد ضرر و زیاندر مواردی که تخلف من  دریافت خسارت از دانشجو .7

 شده باشد.  نامه (  

 بدون احتساب سنوات  ماه   6تا  1یا از یك نیمسال  منع موقت از تحصیل به مدت .8

 با احتساب سنوات  ماه   6تا  1یا از مدت یك نیمسال  منع موقت از تحصیل به .9

 بدون احتساب سنوات  ماه 12تا  6یا از مدت دو نیمسال  منع موقت از تحصیل به .10

 با احتساب سنوات  ماه 12تا  6یا از نیمسال   مدت دو منع موقت از تحصیل به .11
 

 :اعمال شودنسبت به دانشجو تواند میمرکزی  کمیتهبا حكم  تنبیهاتی که فقط  -ب

 بدون احتساب سنوات   ماه   18تا  13یا از مدت سه نیمسال  منع موقت از تحصیل به .12

 وات با احتساب سن  ماه   18تا  13یا از مدت سه نیمسال  منع موقت از تحصیل به .13

 بدون احتساب سنوات   ماه   24تا  18یا از مدت چهار نیمسال  منع موقت از تحصیل به .14

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

 تغییر محل تحصیل دانشجو   .16

 شهریه پردازشبانه به  روزانه   دولتیدانشجو از  تبدیل دوره تحصیلی .17

 مون ورودیدانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزاخراج دانشجو از  .18

   سال 5ها تا محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهاخراج دانشجو از دانشگاه با   .19

 1ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی.( .20

 
که صرفاً در خصوص موضوع قـانون مـذکور  14/6/96و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب  ماده واحده قانون پیشگیری 7تبصره  3موضوع بند  -1

 نامه قابل اعمال استاین شیوه 35و ماده  
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از ورود وی به  رونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه  مان رسیدگی به پ رییس دانشگاه مجاز است تا ز  : 1تبصره  

دانشگاه جلو گیری کند مشروط بر اینكه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یك ماه تجاوز نكند و در مورد پرونده هایی که به  

کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعالم رای ارجاع می شود رییس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا  

ند. ) در صورت تالقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال دانشجو می  مدت دو ماه جلو گیری ک

 ( در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند.دانشگاه  ستواند با تشخیص ریی

 

اعالم نشده و    :2  تبصره از دانشگاه  بیرون  استعالم  قید شده است در صورت  پرونده  اثر می  مواردی که بدون درج در  فاقد 

   باشد. 

 

) تا فارغ التحصیلی یك و دو سابقه امر صرفا در دبیرخانه کمیته انضباطی برای مدت محدود    بند  موارد  تنبیهات  در  :3 تبصره

 حفظ می گردد و در پرونده اصلی دانشجو ثبت نخواهد شد.  ( 

 

 

 مبحث دوم ـ قواعد عمومی تنبیهات 
 

 

با یكی از دیگر بندها و نیز   7و    6،    5ندهای  تنبیهات ب  کیبصورت تریك تخلف، تنها به  صدور احكام ترکیبی در مورد  -13ماده  

مجاز   ، مشروط به رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای تخلفات  15تا  8با هر یك از بندهای  17و  16ترکیب تنبیهات بندهای 

 است. 
 

بند ب    8لیه بندها و تعلیق بخشی از احكام نهایی با رعایت تبصره  ک  ترکیب احكام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در  -14ماده  

 .نامه مجاز استآیین 7ماده 

 

 

طور تخلف بهو شروع به انجام آن نماید ولیكن  در مواردی که قصد ارتكاب تخلف محرز باشد و دانشج  شروع به تخلف:  -15ماده  

نشود، چ واقع  انجامکامل  اقدامات  عنواننانچه  ا  گرفته  تخلفات مصرح در شیوهیكی  محكوم  ز  باشد،  داشته  را  تنبیه همان  نامه  به 

در غیر اینصورت حداقل تنبیه مقرر در مورد تخلف اعمال می گردد؛ مجرد قصد ارتكاب تخلف و اقداماتی که صرفاً    شودتخلف می

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

 

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

 شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.رسیدگی میدارد شدیدتری 
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جداگانه  حكم  برای هر یك از تخلفات،    ب چندین تخلف با عناوین مختلف شوداگر دانشجو مرتك  تعدد مادی تخلف:   -17ماده  

 شود. می صادر
 

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

 شود.صورت یكی از تنبیهات اجرا میاشد و در غیر اینتنبیه   صرفاًباشند  های مختلفمزبور با مدت هایدر صورتی که محرومیت
 

خاطی به    ،هاین نكته در رای صادر ضمن تصریح  نامه داشته باشد،  اگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصی در شیوه:   2تبصره  

 د.شونبیه مقرر در آن بند محكوم میت
 

مقطع  وجود سابقه محكومی  تخلف در صورت  ارتكاب   تکرار تخلف:  -18ماده   تخلف در همان  ارتكاب همان  بر  ت قطعی مبنی 

 .شودمحسوب می تخلف تحصیلی، تكرار

 چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در دانشگاه محل تحصیل خود باشد، سابقه انضباطی قبلی به نسبت نوع تبصره : 

 تخلف وتنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد بود.

 

 

از    در  -19ماده   بر محرومیتمحكومیتهر یك  نیمسالمی  های تحصیلیهای مشتمل  از  برخی  ماه  ها توان  برای   یهایا  فقط   ( 

  منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت   پزشكی (   دانشجویان دانشگاه های علوم

  .شودنمنجر به اخراج آموزشی دانشجو ات با احتساب سنومحرومیت از تحصیل که مشروط به آن
 

اند، موضوعیت در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده  17تا    8های  احكام صادره موضوع بند  -20ماده  

ندن  به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذرا  15تا    8ندارد و تنبیهات بندهای  

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

) از قبیل وام، خوابگاه ، تغذیه و  استفاده از خدمات و تسهیالت دانشجویی    دانشگاهی و  های  حق ورود دانشجو به محیط  -21ماده  

 سلب می گردد .     اند محكوم شده 15تا  8ای به دانشجویانی که به یكی از تنبیهات بندهغیره ( 
 

  .شودبه ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطالع داده می کمیتهحسب صالحدید در صورت قطعی شدن حكم، مراتب  -22ماده  

تخلفات  تبصره در  ری:  به تشخیص  یا  کمیتهس  یی که  است    مشهود  خاص  دریافت گزارش ظرف  باشد الزم    ساعت   24به محض 

 می توان به والدین اطالع داد.  حكم قبل از صدور کمیتهس یو در سایر تخلفات به تشخیص ری مطلع گردند.  دهاخانو
 

 

و  در صورت صالحدید  توانند  کننده حكم میانضباطی صادر  کمیته های  -23ماده   باالتر  از سوی مرجع  از صدور حكم  پیش  تا 

  نسبت به تعلیق تمام یا بخشی از احكام صادر  ،)به جز موارد استثناشده(  نامهآیین  7ماده    8تبصره  ، مطابق  آموختگیدانشپیش از  

 شده اقدام کنند. 
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 مانده از تحصیل حكم دانشجو اقدام نمایند و دانشجو طی مدت باقیاجرای  انضباطی نسبت به تعلیق    کمیته هایچنانچه    :1تبصره  

قی قبلی نیز  ه صدور حكم انضباطی قطعی منجر شود، حكم تعلیکه باقدام به تخلف دیگری نماید  )در مقطع فعلی یا مقاطع بعدی(  

 . به اجرا درخواهد آمد
 

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

عضویت    سالح،   ، استفاده ازسرقت مكرر  زنا و لواط(،عمال شنیع )از قبیل  ا  تعلیق حكم انضباطی قطعی مشمول تخلفات  :3تبصره  

 نمی شود.  الكلی  و مشروباتتوزیع مواد مخدر  های ملحد، مفسد یا محارب، گروهك  یا فعالیت در

 

 مبحث سوم ـ تفکیك تخلفات و تخصیص تنبیهات 
 

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

تخلفات  ،  وجرحضرب  تهمت، ن،  عمومی دانشجویان )از قبیل تهدید، تطمیع، توهیتخلفات  رسیدگی به    -الف

 ( ... و اختالس، قتل جعل، سرقت، رشوه،ای و مخابراتی، رایانه 
 

  و نشر اکاذیب  ، تهمت، افتراهتك حرمتتهدید، تطمیع، توهین، فحاشی،    -24ماده  

 قابل تشدید است.   10تا بند  اتتنبیهت تكرار و در صورشود محكوم می( 5جز بند )ب 8تا  2ات بندهای به یكی از تنبیه متخلف
 

 .تا دو درجه افزایش می یابد اتتنبیهباشد  در صورتی که شاکی یكی از اعضای هیات علمی   :  تبصره

 
 

 

 و جرح ضرب   -25ماده  

 شود.( محكوم می5)بجز بند  8تا  3به یكی از تنبیهات بندهای  متخلف
 

 

قابـل تشـدید  11تـا بنـد  ین به تناسـبمتخلف اتتنبیه،  باشد  (سه نفر و بیشتر  ی )جمعدستهصورت  که نزاع بهصورتیدر: 1تبصره 

 است.
 

  ( محكوم و در  5)بجز بند    11تا    4ضرب و درگیری که منتهی به جرح شده باشد متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  در  : 2تبصره

قابل تشدید    15تا بند    اتتنبیه  متناسب با مورد  باشدیا به صورت جمعی  وجرح بسیار شدید  یا ضرب   شود  تكرارتخلف    ی کهصورت

  است.
 

 . افزایش می یابد) بند (   تا دو درجه  اتدر صورتی که شاکی یكی از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد تنبیه: 3تبصره
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  افزاری(ها)اعم از مکتوب یا نرموان مجعول یا استفاده از آنجعل یا ارائه هرگونه سند، مهر، امضاء و عن -26ماده  

 قابل تشدید است.   8تا بند   اتتنبیهو در صورت تكرار شود ( محكوم می 5 بند  )بجز 7تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  
  

دا  : 1تبصره   دروس  قبولی در  قبیل  از  آموزشی  انتفاع  به هرگونه  ارتكابی منجر  فعل  واحدهای  چنانچه  نشگاهی، گواهی گذراندن 

و در صورت  محكوم    9تا    1و یكی از تنبیهات بندهای    5درسی دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند  

 قابل تشدید است.  11تا بند  اتتنبیه ،تكرار

 

از تحصیل  :2تبصره   از    ، در صورت جعل گواهی فراغت  به یكی  گردد و در صورت محكوم می  11تا    4بندهای  تنبیهات  متخلف 

   قابل تشدید است.  17تا بند  اتتنبیه انتفاع از گواهی مزبور،
 

پذیرفته شدنصورتیدر:  3تبصره   به  منجر  جعلی  سند  ارائه  بند    دانشجو  که  در  و    19مشمول  وی  پذیرش  شرایط  از  جزئی  یا 

 قابل تشدید است.   18 تا بند اتتنبیه انشجو،دانشگاه باشد، عالوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش د

 
   

 سرقت   -27ماده  
 

قابل    ( 5)بجز بند    11تا بند    اتتنبیه  ،تكرار  در صورتو  شود  میمحكوم     8تا    2یكی از تنبیهات بندهای  و    7تنبیه بند  متخلف به  

 تشدید است. 
 

در محكوم و    18   تا  9و یكی از تنبیهات بندهای    7بند  تنبیه  متخلف به    ،باشد  باندهای سرقتمشارکت  سرقت با  چنانچه    :1تبصره  

 قابل تشدید است. 19تا بند   اتتنبیه ،صورت تكرار
 

تسهیل ارتكاب اعمـال سبب    کهینحو  بههر کس با تبانی، اطالعات مربوط به فعالیت مجرمانه باند سرقت را کتمان کند،    :2تبصره  

قابـل تشـدید  11تا بنـد  اتتنبیه ،و در صورت تكرارشود  میمحكوم  (    5  بند  )بجز  8تا    1بندهای  هاتیاز تنببه یكی  مجرمانه گردد  

 است.
 

 

   ایراد خسارت  یا ، خیانت در امانتاخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداری -28ماده  
 

به جبران تخلف  مدرامانت، عالوه بر محكومیت  خیانت    یا   از یا به یكی از دانشگاهیان  کالهبرداری  یا  رشوهاخذ یا دادن  در صورت  

قابل تشدید    11  تا بند  اتتنبیه  ،رت تكرارو در صوشود  محكوم می  9  تا  6  به یكی از تنبیهات بندهای   ،7خسارت وارده طبق بند  

 است.
 

و  5به تنبیه بنـد متخلف ی از دروس دانشگاهی شده باشد كی درمنجر به نمره قبولی متخلف تخلف  ارتكاب  کهیدرصورت  :1تبصره 

 قابل تشدید است.  11تا بند  اتتنبیه ،و در صورت تكرارشود محكوم می  9  یا 8تنبیهات بندهای  یكی از 
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به  در صورت  : 2تبصره   نسبت  قضایی  تخلف  محكومیت  با شخصیت  وقوع  ارتباط  حقوقیدر  یا  دانشگاه،    های حقیقی  از  خارج  در 

 ( قابل تشدید است.5)بجز بند  8بیه تا بند تن ،و در صورت تكرارمحكوم  4تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 
 

عالوه بر    تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشارکت در آن،  ، متخلف بهمبنی بر اختالس  در صورت محكومیت قضایی:  3تبصره  

  19ه تا بند  تنبی   ،و در صورت تكرارشود  محكوم می(  5)بجز بند    12تا    1به یكی از تنبیهات بندهای      7جبران خسارت طبق بند  

 قابل تشدید است.

 

  11تا    6متخلف ضمن جبران خسارت، به یكی از تنبیهات بندهای  های هرمی و امثال آن  لیت در شرکتفعادر صورت  :  4  تبصره

 قابل تشدید است.   19تنبیه تا بند  ،در صورت تكرار ومحكوم 

 

 خیانت در امانت یا ایراد خسارت  -29ماده  

مرتكب عالوه بر محكومیت به جبران خسارت وارده طبق  واقع گردد،  به اموال عمومی  نسبت  راد خسارت  ایاگر خیانت در امانت یا  

و اگر خیانت در امانت یا ایراد خسارت نسبت به   ( محكوم می شود. 5) بجز بند   9تا  1به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای  7بند 

به یكی از   7كب عالوه بر محكومیت به جبران خسارت وارده طبق بند  در صورت شكایت صاحب مال مرتاموال خصوصی واقع گردد  

 محكوم می شود.  4تا  1تنبیهات مندرج در بندهای 

 

 سالح   استفاده ازیا    نگهداری، حمل، خرید و فروش   -30ماده  

کتل ملوتوف و غیره  مواد منفجره اعم از کو  ) سالح بادی، مجاز یا غیر مجاز،  گرم  اسلحهفروش    و  در صورت نگهداری، حمل، خرید

  4 تناسب مورد، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای ، بهاعم از چاقو، قمه، پنجه بوکس و ...   یدانشگاه  های  در محیطسرد سالح  یا(

 قابل تشدید است. 15تا بند  اتتنبیه ،و در صورت تكرارمحكوم (  5)بجز بند  13تا 
 

و  گردد  محكوم می  15  تا    8  هاینمایی با اسلحه، مرتكب به یكی از تنبیهات بندتدر صورت تهدید، اخاذی، تظاهر یا قدر :1  تبصره

 قابل تشدید است.  19تا بند  ات، تنبیهتناسبیا مرتكب از سالح استفاده نماید به  شود تكرار چنانچه تخلف
 

یا تحصیل مال از طریق نامشـروع   که اخاذی بدون سالح انجام شود و عمل ارتكابی مشمول عنوان کالهبرداریصورتیدر  :2تبصره  

 ای مرتبط قابل رسیدگی خواهد بود.هیا تبصره  28د ماده  وفق مفا شود

 گردد.می به مراجع قضایی ارجاع  همراه داشتن سالح گرم یا استفاده از سالح سرد غیر مجاز، دانشجو موارددر :  3تبصره 

)   9تـا  2 متخلف به یكی از تنبیهات بنـدهای افشانه و شوکر    بیلاقالمی از ق  در صورت نگهداری، حمل، خرید و فروش  :4تبصره 

 می گردد. 17با افشانه و شوکر مشمول بند   یا استفاده و در صورت تهدید   13تا   6 مشمول بندتكرار، و در صورت (   5بجز بند  
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 قتل عمدو مشارکت    مباشرت ) ارتکاب ( -31ماده 

 االجرا است.در خصوص وی الزم 19یا   18های  در صورت محكومیت قضایی، تنبیهات بند 
 

   شود.میمحكوم   19الی   14یكی از تنبیهات بندهای   به  معاونت در قتل عمددر صورت محكومیت قضایی مبنی بر   :1 تبصره

محـل  تواند نسبت بـه ارائـه پیشـنهاد تغییـرتجدیدنظر می کمیته محكوم شده باشدچنانچه دانشجویی به قتل غیر عمد : 2 تبصره

   مرکزی اقدام نماید. کمیتهه نامبرده ب تحصیل

 
 

 و مجازی   ای و مخابراتیتخلفات رایانه  -32  ماده

سازی ای )تغییر، محو، متوقفکردن، سابوتاژ رایانهکردن، ویروسیهكاز قبیل    درصورت ارتكاب هر یك از تخلفات در فضای مجازی  

ضبط صدا  کردن و دستیابی غیرمجاز به اطالعات،ی( از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسیافزارافزاری یا سختو...(، تخریب رایانه )نرم

وارد شـدن بـه  ،ی مربوط به دانشـگاههاداده یا اطالعات ، افشا یا انتشار اسناد،فروشها،  یا انتشار آن  بدون مجوزهای  یا تصویربرداری

تصاویر یا محصـوالت صـوتی و تصـویری صـفحات   ،فاده از اطالعاتیا استفاده ابزاری یا سوء استحریم خصوصی افراد در فضای وب  

شنود غیرقانونی، تهیه  مشابه( یا موارد موارداین اقدام در یا تهدید به ، ...  افشا، انتشاراخاذی،  اعم از  )  حقوقی  یاشخصی افراد حقیقی  

های نفـوذ بـه سـایت    ،دینـی  مقدسـات  به  ، اهانتهتك حرمت اشخاصتهدید و  ملی،  های غیراخالقی و ضدامنیتها و وبالگسایت

 موضـوعاتیـا انتشـار  دانلود ،بارگذاریاخالل در سطح دسترسی افراد، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا  های مخرب،  دولتی، ارسال ایمیل

 د.شومحكوم می 18تا   3متخلف به تناسب تخلف، به یكی از تنبیهات بندهای  ،  و کلیه جرایم عمومی در فضای وب  غیراخالقی

گرد  کهیدرصورت  : 1  تبصره  تكرار  ابعاد گستردهتخلف  دارای  یا  باشدد  تخلف،    ای  تأثیر  نسبت سطح  بند    اتتنبیهبه  قابل    19تا 

 تشدید است. 

باالی  مجازی  ای  کلیه گروه هتشكیل    :2تبصره   به م  100دانشجویی با جمعیت    جوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویینفر نیاز 

  19تا    8مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند  وعه های رسمی تابع قوانین  تشكل ها و مجمدارد.  

 . خواهد گردید

  ، متخلف  در گروه یا کانالتخلفات اشاره شده در این شیوه نامه    ی که مصداقیامحتوو بازنشر    ، انتشارتولیددر صورت    : 3تبصره  

 تخلف می گردد.  به تناسب 19تا  6مشمول تنبیهات بند 

تا    1دانشجو مشمول تنبیهات بند    ، هرگونه استفاده غیر مجاز از عنوان، آرم و عناوین مشابه مرتبط با دانشگاهدر صورت    : 4تبصره  

فرد به مجازات اشد محكوم ،  شود شیوه نامه    این   تخلفاتعناوین دیگر  که تخلف این بند مصداق    ی( می گردد. در صورت  5) بجز    6

 می گردد. 

 

د بر اساس همان ماده  شیوه نامه در فضای حقیقی باشن  تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که مشمول عناوین این  :5تبصره  

 مرتبط با فضای حقیقی می بایست رسیدگی گردد.  
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شخیص ت  می شود. حریم عمومی محسوب    که قابلیت دسترسی عام دارند   شبكه ها، نرم افزارها و سكوهای مجازیکلیه    :6تبصره  

 انضباطی دانشگاه می باشد.  کمیتهدر رابطه با گزارشات واصله بر عهده  یمصداق حریم خصوص

کلیه شبكه ها، نرم افزارها و سكوهای مجازی گروه های غیر قانونی مشمول هر گونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در   : 7تبصره  

(می گردد.  5) بجز  9تا  4تنبیهات بندهای   

 

 اداریو  تخلفات آموزشی رسیدگی به  -ب
 

 های آموزشیها یا فعالیتآزمون  تقلب در -33ماده  

یك فعالیت که مجاز نباشد، برای ارائه نتیجه  نحویتقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امكانات به

و    6تا  1ناسب با نوع تقلب به یكی از تنبیهات بندهای  مت  و(  های مربوطه)در درس یا آزمون   5تنبیه بند    متخلف به  آموزشی موظف؛

   گردد. محكوم می 11تا   8بندهای تنبیهات به یكی از   5در صورت تكرار عالوه بر تنبیه بند 
 

مبنـی بـر اسـتفاده   نظر صریح مدرس یا نماینـده آمـوزشسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه یا  تقلب در جلصورتجلسه    :1تبصره  

 گردد.  انضباطی ارسال می کمیتهتأیید معاونت آموزشی دانشكده به    و با دانشجو
 

 گردد.  می 5پاسخ نادرست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه بند  :2تبصره 
 

تخلف دانشـجو وفـق ، دها محرز نگرداز آنبه نحوی که استفاده    غیر مجازبه همراه داشتن مكتوبات، تجهیزات و امكانات  : 3تبصره 

 .  شودمیمحكوم  5تا  1صرفا به یكی از تنبیهات بندهای  و  فوق، احرازماده  
 

 برای تقلب، معادل حذف درس یا تكالیف مربوطه با الزام در تكرار آن خواهد بود.  5تعلیق تنبیه بند   :4تبصره 

تـا  1بندهای تنبیهات  كی از  یه در آن تقلب نیز به  محكوم شود، همكاری کنند  5چنانچه دانشجوی مرتكب تقلب به بند    :5تبصره 

در صورتی که مراقب جلسه آزمون دانشـجو بـوده و همكـار در تقلـب محسـوب شـود مشـمول   .گرددمحكوم می  تعلیقی  5بند    و 4

 می گردد. 9تا   4بندهای  
 

 8تـا  4یكـی از تنبیهـات بنـدهای   به  متناسب با نوع تقلبمتخلف    ،در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع کشوری  :6تبصره 

 قابل تشدید است. 11تا بند   اتتنبیه ،گردد و در صورت تكرارمحكوم می

 .در آزمون های کشوری بر اساس قانون رسیدگی به جرائم آزمون های سراسری رسیدگی می گردد  :7تبصره 

 

 های پژوهشیتقلب در فعالیت  -34ماده 

نفعـان در سرقت، اجاره یا داده سازی علمی، عدم تعهد و مسـئولیت نسـبت بـه ذیمانند    در صورت ارتكاب هر نوع تخلف پژوهشی 

 از قبیـلای ها، عدم استفاده درست از منابع، انتشار غیر واقعی، مجـدد، همووشـان و تكـهامور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی

جعلـی بـرای داوری غیرواقعـی مقـاالت توسـط خـود  رونیكپست الكتمعرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و ساخت و استفاده از 
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تـا تنبیـه محكوم و در صورت تكرار یا محكومیت درمراجع قضایی  17تا  8متخلف به یكی از تنبیهات بندهای نظایر آن  و دانشجو 

 قابل تشدید است. 19بند  

به   تدوین مقاله باشد که منجر  یا در  به دانشجو شود  مانع انتساب اثربه طوری که  نامه باشد  در انجام پایان: چنانچه تخلف  1  تبصره

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

 شود.می محكومدر درس یا تكالیف مربوطه نیز 
 

 مرکزی مالک عمل خواهد بود.  کمیتهنظر  آموختگی احراز گرددس از دانشپ  دانشجو تخلف پژوهشیِ کهمواردی   در :2  تبصره

و امثالهم به کار گرفته می شوند عالوه بر اعمال تنبیهات ماده فوق ،    پایان نامه  مقاالتی که به روش متقلبانه برای دفاع  : 3تبصره  

 می گردند.  نیز لغو اثر
 

در  همكاری  :4  تبصره ازکننده  یك  پژوهشیهر  بندهای   تخلفات  تنبیهات  از  یكی  بند  8تا    4  به  در    گرددمی  محكوم(  5)بجز  و 

 قابل تشدید است.  15تا بند تنبیه  ،صورت تكرار

 

 تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه -  35ماده 

یـا سـایر آثـار مكتـوب و یـا نامـه، مقالـه، طـرح پژوهشـی، کتـاب، گـزارش تهیه، عرضه و یا واگذاری آثـاری از قبیـل رسـاله، پایان

علمی و یا هنـری اعـم از الكترونیكـی توسـط دانشـجو بـه قصـد انتفـاع و یـا بـه عنـوان حرفـه یـا شـغل، بـا -ضبط شده پژوهشی

هدف ارائه کل اثـر یـا بخشـی از آن توسـط دیگـری و یـا دانشـجو بـه عنـوان خـود، جـرم بـوده و متخلـف بـه یكـی از تنبیهـات 

 شود.محكوم می 20ند  و تنبیه ب 19تا   15بندهای  

انضـباطی منـوط بـه احـراز و اعـالم تخلـف از سـوی کـارگروه اخـالق در پـژوهش   کمیتـهشـروع فراینـد رسـیدگی در    :1 تبصره

 موسسه / دانشگاه مربوطه خواهد بود.

 باشد.بینی شده دراین ماده میاستفاده از آثار متقلبانه نیز مشمول تنبیهات پیش :2 تبصره

 

 جای خود در امتحان دن دیگری بهفرستا  -36ماده  

  15تا بند    اتتنبیه  ،تكرار  و در صورتشود  محكوم می  11تا    8در امتحان مربوط و یكی از تنبیهات بندهای    5  متخلف به تنبیه بند

 قابل تشدید است.

و در صورت شود  محكوم می  11تا    8ه یكی از تنبیهات بندهای  متخلف ب،  جای دیگری در امتحانشرکت بهدر صورت  :  1تبصره  

 قابل تشدید است.  15تا بند  اتتنبیه ،تكرار
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) چـه بصـورت حقیقـی و چـه   شوندعنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعالم میهایی که از سوی دانشگاه بهکلیه آزمون  :2تبصره 

 شوند.می  36  تا 33مواد مشمول  مجازی (  

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

 شود.نمی 36و 33مواد محرز نكند، مشمول 

هر گونه اخالل در فرآیند برگزاری آزمون های دانشگاه که مشمول عنوان تقلب نگردد بر حسـب شـدت تخلـف دانشـجو   :4تبصره 

 می گردد. 15تا   6بندهای تنبیهات تكرار مشمول ( و در صورت 5)بجز  11تا   1بندهای   تنبیهات مشمول

 
 

 های امتحانی فشای سؤاالت یا ورقهسرقت، خرید، فروش یا ا -37ماده  

  15  تا بند  اتتنبیه  ،و در صورت تكرار  شودمی  محكوم  13تا    8به یكی از تنبیهات بندهای    5  متخلف عالوه بر محكومیت به بند

   قابل تشدید است.
 

 کلیه امور و برنامه های دانشگاه   یجاد وقفه یا مزاحمت برای اخالل، ا -38ماده  

متخلف به یكی از تنبیهات   در صورت اخالل، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه ، نقض قوانین و مقررات ،

 شود.محكوم می هم 5به بند  متخلف و چنانچه اخالل منجر به انتفاع آموزشی دانشجو شود  8تا  1بندهای 
 

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

 ( قابل تشدید است. 5  بند  )بجز10تا بند  متخلف تنبیه
 

اغتشاش با تحریك دیگران یا تشكیل گروه همراه باشد ،    های دانشگاه یا خوابگاه، منجر بهکه اخالل در برنامهدرصورتی:  2تبصره  

 قابل تشدید است.  15تا بند متخلف  اتتنبیه
 

محكـوم   15تـا    7بندهای    هاتیاز تنبباشد، متخلف به یكی    وجرحضرباخالل منجر به اغتشاش و همراه با    کهیدرصورت  :3 تبصره

 ل تشدید است.قاب 19تا بند   اتتنبیه ،و در صورت تكرارشود  می
 

اعم از  دادن اطالعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق  به واسطه    های دانشگاه یا خوابگاه که اخالل در برنامهدرصورتی: 4تبصره  

قابل   9تا بند تنبیه  ،تكرارو در صورت شود محكوم می  (5)بجز بند  7تا  1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  بوده   شفاهی یا کتبی

 دید است. تش

 

 درمانی-تخلفات بالینی در مراکز آموزشی  -39ماده  

اقدامات تشخیصی و   از قبیل هر گونه ایجاد اختالل و وقفه در  ارتكاب هر نوع تخلف بالینی در مراکز آموزشی درمانی  در صورت 

و تهدید نسبت به کارکنان، دانشجویان و ا تحقیر، رفتار اهانت آمیز  ن یدرمانی بدرفتاری با بیمار و همراهان، افشای اسرار بیمار توهی

مقررات   نقض  غیرمجاز،  درمانی  مداخالت  وظایف،  شرح  اجرای  در  اهمال  و  تاخیر  تمرد،  کشیك،  ترک  و  فروش  و  خرید  اساتید، 

زین مندرج در آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان علوم پزشكی و قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشكی با موا

 قابل تشدید است.   19محكوم می شود و در صورت تكرار تنبیهات تا بند  11تا  4شرع مقدس، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 
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 تخلفات سیاسی   رسیدگی به -ج
 

هــای محــارب،  دادن اطالعات خــالف واقــع یــا کتمــان واقعیــات از روی عمــد نســبت بــه خــود، گروهك  -40ماده  

 هابه آن مفسد یا افراد وابسته

هــای مــذکور شــود اگــر تخلــف، تكــرار یــا منجــر بــه انتفــاع گروهكمحكــوم می 9 تــا 1بــه یكــی از تنبیهــات بنــدهای متخلــف 

 قابل تشدید است.  14 بند  تا اتگردد تنبیه
   

 ها و مکاتب الحادی  هواداری یا تبلیغ به نفع گروهك  -41ماده 

ایران یا   های محارب و به نفع گروهك  جازی ( ) در فضای حقیقی یا م  که فعالیت و تبلیغصورتی در   معاند نظام جمهوری اسالمی 

شده  تشخیص داده  نظام جمهوری اسالمی ایرانمعاند  ،موجب احكام قضایی یا اعالم مراجع امنیتیغیرقانونی منحله که به های گروه

 . شودمحكوم می19تا  6باشند، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 

یا گم اعمالی به نفع گروهانجا  :1  تبصره موجب مراجع امنیتی محارب، های غیرقانونی منحله که بهروههای محارب، مفسد، ملحد 

 . شودمیمحكوم   19تا  8شده باشند متخلف به یكی از تنبیهات بندهای مفسد یا ملحد تشخیص داده 

یا  2  تبصره امنیتی  مراجع  اعالم  بدون  ماده  این  اثبات موضوع  به کمیته مرکزی : در صورت  پرونده جهت تصمیم گیری  قضایی 

 می گردد.  ارجاعانضباطی 

 

 
 

 های محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی عضویت گروهك  -42ماده 

بیگانه اطالعاتی  های  سازمان  با  گروهیا    همكاری  در  ملحد عضویت  مفسد،  محارب،  به  های  امنیتی   که  مراجع  تشخیص  موجب 

 تنبیهات قرار می گیرد.   19مشمول بند  شده باشند د یا فرقه های انحرافی تشخیص دادهمحارب، مفسد، ملح

 

 
 

نظام جمهوری   -43ماده     بر ضد  اعمالی  ارتکاب  یا  ادیان رسمی کشور  ملی،  یا  مقدسات اسالمی  و  به شعائر  توهین 

و فضای   شعارنویسی، پخش اعالمیهطور شفاهی یا کتبی، از طریق  اسالمی )مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیك به

 (   ی و ... زمجا

   شود.محكوم می   11تا  6متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 
 

مكرر و بدون توجـه بـه تنبیهـات  طوربهبلوا و آشوب صورت گیرد یا  قصد بهصورت جمعی و  ارتكاب عمل به  کهیدرصورت  :1 تبصره

   قابل تشدید است.  19تا بند     6 بند از اتتنبیهقبلی واقع شود 

و در صورت تكرار   10تا    4  هایبند  اتمتخلف به تنبیه  ،وزه خواری و غیرهنقض احكام اسالمی به شكل مشهود از قبیل ر: 2 تبصره

   قابل تشدید است. 11تا بند  



  
 

23 

 

 آشوب   بلوا و   و شرکت در  ایجاد  -44ماده   

ایجاد آشوب در محیطبلوا    در صورت  ادانشگاه  های  و  یا خارج  آنی  دانشجو،    ز  از  به    متخلفتوسط   12تا    6بند    تنبیهاتیكی 

محكوم   17تا    6متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  در جهت ضربه زدن به ارکان نظام باشد    محكوم می گردد و اگر بلوا یا آشوب

برنامه  چنانچه  وشود  می و  با هدایت گروهبا هماهنگی  یا  از دانشریزی قبلی  غیرقانونی خارج  معاند  گاه  های  یا  یا رسانه های  باشد 

  قابل تشدید است.  19تا بند   11از بند  تنبیهتكرار شود 

 ( محكوم می گردد.  5) بجز   10تا  4هات بند یتنب ه یكی ازدر صورت شرکت در بلوا و آشوب دانشجوی متخلف بتبصره :  

 

 د ـ رسیدگی به تخلفات اخالقی 
 

 یا استفاده از مشروبات الکلیگردان (زا، روانخدر، توهمم)استعمال مواد اعتیادآور   -45ماده 

وابسته در دانشگاه یا اماکن  تكرار شود یا  چنانچه تخلف  و  شود  میمحكوم  (  5)بجز بند  11تا    3هات بندهای  متخلف به یكی از تنبی

 قابل تشدید است.    15تا بند   اتتنبیهصورت پذیرد یا آثار سوء عمومی داشته باشد آن،  هب
 

تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی)یا مشارکت یا   -46اده  م 

 همکاری در این خصوص(

گردد و در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه، به یكی از تنبیهات  محكوم می  15تا    6متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  

 .قابل تشدید است  19تا بند  ات، تنبیهصورت تكرارو در محكوم   17تا  6بندهای 
 

     می گردد. 45مشمول ماده  الكلی  یا استفاده از مشروبات  اعتیادآورشرکت در این جلسات به همراه استعمال مواد   :  تبصره
 

  مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلیاعتیاد به   -47ماده 

  قابل تشدید است.  19تا بند  عدم توجه به تنبیهات قبلی و در صورتشود محكوم می 14تا  6 به یكی از تنبیهات بندهایمتخلف 
 

دانشجویی دانشگاه پیش از طـرح پرونـده   صورت محرمانه از افراد مشكوک، با اجازه مكتوب معاوناخذ آزمایش اعتیاد به  :  1تبصره  

 منزله پذیرش اعتیاد می باشد.استنكاف دانشجو از این امر به  مبنی بر اعتیاد الزامی است.
  

ادامه تحصیل دانشجوی معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور و همكاری در درمان اعتیاد و مراجعه مستمر وی بـه    :2تبصره 

 مرکز مشاوره و روانوزشك خواهد بود.

 جود دارد.مجازات ودر صورت اصالح دانشجو و ترک اعتیاد امكان بازگشت دانشجو و تخفیف   :3تبصره 
 

 نگهداری، خریدوفروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی -48ماده 

از تنبیهات بندهای از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه محكوم می  15تا    6  متخلف به یكی  شود و چنانچه تخلف تكرار شود یا 

  ل تشدید است. قاب 19تا بند  اتتنبیهبرای این منظور استفاده کرده باشد 



  
 

24 

 
 

 ارتکاب قمار و تجاهر به آن  -49ماده 

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

مرتكب قمار گردد به یكی از  که متخلف صرفاً  درصورتی ت انجام گردد، تجاهر به قمار است؛  عمل به شكل مكرر، علنی و با جسار

بندهای   بندهای    4  تا   1تنبیهات  تنبیهات  از  به یكی  باشد  به قمار داشته  و در صورت    شودمحكوم می  11تا    6و چنانچه تجاهر 

  قابل تشدید است.  15تا بند  اتتنبیه ،تكرار

 

 

 توزیع آالت قماریا    فروش   و   دیخر -50ماده  

  گردد محكوم می  12تا    6متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  اده از آن برای قمار صورت گیرد  تفبا علم به اس  فروش  و  دیخرچنانچه  

 . قابل تشدید است 14تا بند   اتتنبیه ،و در صورت تكرار
 

 ای غیرمجاز هرگونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه  از  استفاده  -51ماده  

م این  برای  دانشگاهی  امكانات  یا  محیط  از  متخلف  کرده  چنانچه  استفاده  بندهای  نظور  تنبیهات  از  یكی  به  محكوم   4تا  1باشد 

  قابل تشدید است.   ( 5)بجز بند  9تا بند  اتتنبیه ،و در صورت تكرارشود می
 

متخلف به یكی    ای غیر مجازخریدوفروش، تكثیر، توزیع یا نگهداری هرگونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانهتولید،    درتبصره :

 قابل تشدید است.  15تا بند  اتتنبیه  ،و در صورت تكرار شودمحكوم می 12تا  6ات بندهای از تنبیه
 

 ضوابط پوشش ابالغی وزارتینعدم رعایت پوشش اسالمی یا    -52ماده  

به یكی از تنبیهات  متخلف  اسالمی یا ضوابط پوشش ابالغی در کلیه محیط های دانشگاهی  -در صورت عدم رعایت پوشش ایرانی

قابل    15تا بند    اتتنبیه  ،اصرار و تكرارهنجارشكنی یا عمل شبكه ای ویا  رت  و در صو  شودمحكوم می(  5)بجز بند      6تا    1های  بند

 تشدید است. 
 

 عدم رعایت شئون دانشجویی   -53ماده    

ف به یكی از تنبیهات متخلآن را مذموم بدانند،  دانشگاهیان  که    مسلم   منزلت و عرف  ،خالف شئون  رفتارِدر صورت ارتكاب هرگونه  

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

   .می گیرد ذیل این ماده قرار استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماکن مرتبط :1تبصره 
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عملی که     در صورت  :2  تبصره دانشگاهیان  لطمه  ارتكاب  و شئون  بندهای    زند متخلف  به حیثیت  تنبیهات  از  یكی    9تا    6به 

 قابل تشدید است.   11تا بند  اتتنبیه ،صورت تكرارو در شود میمحكوم 
 

محكـوم   12تـا    6تخلف به یكی از تنبیهات بنـدهای  مگردد  ای وی  رفتار دانشجو منجر به سلب صالحیت حرفه  چنانچه  :3  تبصره

گـروه تخصصـی و معاونـت  اخـذ نظـراین مـورد رسیدگی به در    قابل تشدید است؛    19د  تا بن  اتتنبیه  ،تكرار  و در صورتگردد  می

 آموزشی مربوطه ضروری است.
 

 شرعی در ارتباط با نامحرم   عدم رعایت موازین محرز -54  ماده

دار نماید  عفت عمومی را خدشهدارای شاکی خصوصی باشد یا  شود و چنانچه  محكوم می  6تا    1متخلف به یكی از تنبیهات بندهای  

 قابل تشدید است.(  5)بجز بند   11 تا بند  اتتنبیه ،یا آثار علنی و مشهود داشته باشد یا در صورت تكرار

 رفتارهای جنسی انحرافی نیز مشمول این ماده قرار می گیرد. :1تبصره 

لط وی قـرار دارد، مـوازین پژوهشی محوله، تحـت تسـ-چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمی که حسب وظایف آموزشی  :2 تبصره

 15تـا  9متخلف به یكی از تنبیهات بنـدهای  ،وقوع تخلف احرازو  محرز شرعی را رعایت ننماید، در صورت شكایت شاکی خصوصی

 .قابل تشدید است 19تنبیه تا بند     ،شود و در صورت تكرارمحكوم می
 

 

 (بدون عمل منافی عفتداشتن رابطه نامشروع )  -55ماده  

ه که شرعی )اسالمی( نبوده یا بدون طی مراحل شرعی یا قانونی الزم صورت گرفت  یامشروع عبارت است از برقراری ارتباط رابطه ن

 شود.( محكوم می5)بجز بند  12تا  4، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای باشد

تـا بنـد  15می تواند از بنـد  اتباشد تنبیه چنانچه تخلف دارای شاکی خصوصی مستند به تهدید، اکراه ، اضطرار یا اجبار  :1تبصره 

 تشدید گردد.   19
 

 اعمال می گردد. 19بند  یا تكرار شود تنبیه شده  واقعچنانچه تخلف در موارد متعدد   :2 تبصره
 

  شرکت در جلسه نامشروع -56ماده  

از گردهم آمدن گروهی به نامشروع عبارت است  اعمالی که شرعجلسه  انجام  ر  اسالم   قصد  نمیآن  و جایز  مانند    داند ا نفی کرده 

  ، در صورت تكرارو    شودمحكوم می(  5)بجز بند    9تا    2متخلف به یكی از تنبیهات بندهای    ؛مهمانی های نامتعارف ) پارتی و ... (

   قابل تشدید است. 17تا بند  اتتنبیه
 

و در  شود  محكوم می  13تا    6تنبیهات بندهای  متخلف به یكی از  جلسه نامشروع  یا همكاری در تشكیل  تشكیل   در صورت:  تبصره

 قابل تشدید است. 19 تا 14از بند  اتتنبیه ،صورت تكرار
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 انجام عمل منافی عفت   -57ماده  

محكوم    19تا    14یكی از تنبیهات بندهای    و    6به بند  یتن  در مراجع قضایی متخلف به  زنا، لواط، قوادی یا مساحقه  در صورت اثبات

 گردد. می

 

 بدوی  کمیتهسوم: خش ب
 

 شروع رسیدگی  ـ  مبحث اول
 

در  -58ماده   انضباطی  احكام  از طریق    صدور  تنها  دانشجویان،  یا  انضباطی صورت می  کمیته هایخصوص  نهادها  و سایر  گیرد 

تنبیهات  از    كیچیانضباطی، مجاز به صدور یا اجرای مفاد ه  کمیته هایمسئوالن دانشگاه، جز در مقام اجرای احكام صادرشده از  

 باشند. انضباطی نمی
 

 شود:در موارد ذیل شروع می به تخلفات انضباطی دانشجویان رسیدگی -59ماده  

 ( نمایدرا درخواست میرسیدگی به شكایت خود گردد و که از وقوع تخلف متحمل ضرر و زیان می)کسی شكایت شاکی  .1

 داخل یا خارج دانشگاه و مراجع ذیصالح حقوقی  حقیقی یا اشخاص  مسئولین ومكتوب  گزارش .2
 

 

 شود: ثبت می کمیتهدر دبیرخانه  ذیل شرایط با انضباطی ارائه و  کمیتهبه انضمام ادله به شكایت شاکی  -60ماده  

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

 ( مهر اداره مربوطه

 یا دانشجوی مورد گزارش  عنهیمشتك  مشخصات کامل .2

، چگونگی رفتار دانشجو،  موضوع )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  اشخاص 
 

باید با رعایت    هاآن  کامل  مشخصات  هادت مكتوب با ذکرش  شودکر  شكایت ذ  عنوان دلیل  شهادت شهود به   کهیدرصورت  :1  تبصره

 . گردد  پیوست شكایتفوق شرایط 

 .گزارش اشخاص حقیقی در مورد وقوع تخلف الزم به داشتن شرایط فوق نیست  :2تبصره  
 

 شود: ثبت می کمیتهبا شرایط ذیل در دبیرخانه  داخل دانشگاه  حقوقی اشخاصمكتوب های  گزارش -61ماده  

 حقوقی شخص رسمی ز سربرگاستفاده ا .1

 ثبت دقیق مشخصات دانشجو  .2

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

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

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

 ادله گزارش  .5
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ها پیوست هود با ذکر مشخصات کامل آنش  مكتوب  شود، شهادتعنوان دلیل گزارش ذکر    شهادت شهود به  کهیدرصورت:    تبصره

 شود.گزارش می

...   اداری،  پژوهشی،  تخلفات آموزشی  به  رسیدگی   در  -62ماده     اخذ نظر ب مورد  سحنامه(  هاین شیو  43تا    33مواد    موضوع)    و 

 است.   ضروری مراجع ذی صالح

 در صورت عدم پاسخگویی در طی دو هفته کمیته انضباطی در هر صورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.  تبصره : 
 

 

 

، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو صورت گرفته مقطع فعلی   انضباطی دانشگاه   کمیته  -63ماده  

 مرکزی مالک عمل خواهد بود.  کمیتهگونه موارد نظر در این ؛تباشد نیس

 احكام تعلیقی در مقطع قبلی قابل اعمال در مقطع فعلی در صورت وقوع تخلف می باشند.  تبصره : 
 

اقد  ف  کهیشود درصورتتطبیق داده می  نامهوهیاین ش  60و    59  مواد  دریافتی با موازین مندرج در   ی هاشكایات و گزارش   -64ماده  

برساند تا ظرف حداکثر    را به اطالع شاکی  نواقص شكلی    ،موظف است پیش از انجام هرگونه اقدام  کمیتهدبیر    د، نباشمزبور  شرایط  

در مهلت مقرر، نسبت به   کهیروز از زمان ثبت، به نحو مقتضی نسبت به رفع نواقص شكایت اقدام الزم صورت پذیرد درصورت   پنج

 گردد. یت یا گزارش بایگانی میرفع نقص اقدام نشود شكا
  

دانشگاه به انعكاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی  رفیت  طبه  مرجع مجاز    تنهانامه  آیین  7بند ب ماده    4طبق تبصره    -65ماده  

 .است دانشگاه  حقوقی دفتر مشاوره  و هماهنگی  با  دانشگاه  انضباطی کمیته به مراجع قضایی و انتظامی، 

 

 
 

 انضباطی  کمیتهبیرخانه وظایف د  ـ  مبحث دوم 
 

و طرح موضوع در جلسات  بدوی    کمیتهدبیر    -66ماده   پرونده  امور الزم جهت تشكیل  انجام  زیر مسئول  فرآیند     کمیته مطابق 

 :  است انضباطی

 ریخ، شماره و ارائه رسید به شاکیبا ذکر تا الف. ثبت شكایت و گزارش 

 نامه شیوهمبحث اول بخش سوم این موازین مندرج در   های دریافتی باب. بررسی انطباق شكایات و گزارش

 شده در خصوص تخلف انتسابیمستندات ارائه شكلی پ. اعتبارسنجی 

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

 ث. انجام تحقیقات حسب مورد
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 دانشجو دعوت. ج

 ی از حقوق مزبور مندبهره منظوربهخویش و مساعدت  ی دانشجو نسبت به حقوق سازآگاهچ. 

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

 کمیتهجلسات دبیرخانه یا حضور در جهت  مدعوین دعوتخ. 

   کمیتهدر دستور کار های  پروندهجهت مطالعه و آگاهی از مفاد  انضباطی  کمیته های با اعضای ی هماهنگ  د.

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

 انضباطی  کمیتهجلسه . تنظیم صورت ر

 مستمر پرونده  یشمارهای انضباطی و برگپروندهاوراق  کلیه مستندات، مكاتبات و  نسبت به یدارامانت و  بایگانی ،. حفظز

 های مرتبط دانشگاه حسب موردبه دانشجو و ابالغ احكام قطعی به بخش یانضباط کمیته هایابالغ احكام انشاء و . س

 مرکزیکمیته ارسال رونوشت احكام انضباطی قطعی حداکثر یك ماه پس از صدور به . ش

 طرح در مرجع تجدیدنظرخواهی جهت مقتضی  اقدامات و هصادر انضباطی احكام به نسبت دانشجویان اعتراضات و ثبت دریافت ص.

 های انضباطیکمیته مصوبات احكام دانشجویان و اجرای ری و اجرای . پیگیض

 نامه وه یضوابط این ش . امحای آثار احكام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابقط

 شدهنییتعحسب تكالیف و وظایف انضباطی دانشگاه کمیته روسای مرکزی و کمیته از سوی  . انجام امور محولهظ
 

انجام وظایف  بدوی میه  کمیتدبیر    :1  تبصره به کارشناسان دبیرخانه تواند  را  نمای  مذکور   درهرصورت د؛  انضباطی دانشگاه واگذار 

 بدوی است. کمیته مسئولیت اقدامات دبیرخانه و کارشناسان با دبیر 
 

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

 

 

 دانشجو   دعوتـ    سوممبحث  
 

پس از طی    و   انضباطیکمیته    توسط دبیرخانهصورت گرفته    واصله  پس از دریافت شكایت یا گزارشباید  دانشجو    دعوت  -67 ماده

 پذیرد.  صورت مبحث این درمراحل ذکرشده 
 

 موارد ذیل باشد: باید مشتمل بر  نامهدعوت -68ماده  

 جو مشخصات کامل دانش. 1

 . موضوع یا عنوان تخلف انتسابی2

 علت دعوت. 3

 انضباطیکمیته  دبیرخانه  آدرس و حضور زمان وتاریخ  . 4
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 . نام، سمت و امضای تماس گیرنده 5
 

  رسیدگی کلیه مراحل    دررا  انضباطی  کمیته  جهت حضور در دبیرخانه  دانشجو  دعوت از    فرآیند  دبیرخانه موظف است  :1تبصره    

و با رعایت حداقل بازه    ی تلفنیرساناز طریق اطالع  (، ادای شهادت یا به عنوان مطلع، دفاع حضوری، ابالغ حكمتهاما)اعم از تفهیم  

نمایدساعت    24  زمانی   دعوت.  رعایت  پیامك  نامهابالغ   ارسال  پاسخگویی  عدم  صورت  در  و  تماس  طریق  گیرد  از  می  .  صورت 

در ،  و مكتوب  صورت حضوری  یا به    دانشگاه    سامانه  فاد دعوت نامه را از طریقهمچنین دبیرخانه موظف است عالوه بر طرق فوق م

نماید. انضباطی  کمیته  دبیرخانه   پیامك  ابالغ  می  مستند  بایگانی  دانشجو  پرونده  در  است    شودارسالی  دابدیهی  ن  دمسئولیت 

 .با دانشجوستاطالعات اشتباه مانند شماره تلفن  
 

 

از سیستم اطالع   ی هایدر کلیه دانشگاه:  2  تبصره پیامكی متناظریا سامانه  جامع گلستان  سامانه)نظیر    مخابراتی  یرسانکه  (  های 

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

در زمان حضور دانشجو در جلسه کمیته انضباطی     ؛باشد مید  موظف به پیگیری موضوع از طریق حساب کاربری خو  صورت دانشجو

گردد در صورت امتناع  می  مربوطه اخذ  تیار وی قرار خواهد گرفت و رسید  ی به صورت مكتوب در اخق اصیك نسخه از دعوت نامه ال

 دانشجو مساله صورتجلسه خواهد گردید  

 

جهت  کمیته    دبیرخانه   در  حضور  از  از بستگان، ابتالی به بیماری(  )نظیر فوت یكی  به دالیل موجه  دانشجو  کهیدرصورت:  3  تبصره

بدوی  کمیته  با موافقت دبیر  ارائه درخواست کتبی، زمان جدیدی را  پیش از پایان مهلت مقرر و  تواند  می  معذور باشد   اتهامتفهیم  

   د.انضباطی درخواست نمای برای حضور در دبیرخانه

 بنی بر عدم اطالع از ابالغ ، کمیته به این موضوع رسیدگی می کند.م دانشجودر صورت ادعای  :4تبصره 

 
 
 

 ملزم به ادامه روند رسیدگی می باشد. روز کاری از ابالغ صورت گرفته رییس کمیته بدوی   پنجپس از   –  69ماده  

ساعت    48ن ماده به  زمان اشاره شده در ایبه تشخیص ریاست کمیته انضباطی بدوی    ،و تخلفات مشهود: در شرایط خاص  تبصره

 . کاهش می یابد 

 

 

یا  کمیته  جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوری در جلسه  کمیته  استنكاف یا عدم همكاری دانشجو از حضور در دبیرخانه    -  70ماده  

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

تواند در صورت رعایت اصول آیین رسیدگی ابالغی در  یمکمیته  و    شودمیدرج    تاریخ و مكان،  متضمن ساعتمراتب  برای دانشجو،  

 غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.   صورتبهنامه این شیوه
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 و اخذ دفاعیات حضوری  و مصاحبه  اتهامتفهیم    چهارم ـمبحث  
 

د به صورت کلی توصیه به اطالع از مقررات نموده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را بای  بدوی کمیته  دبیر    -71ماده  

 یادآوری نماید. 
 

 

و برگه تفهیم   انجام    تخلف    موضوع  و مكتوب با ذکرصورت شفاهی  هب  باید  موازین حقوقی  با رعایت کلیه  اتهامتفهیم    -72ماده  

)جلسه   . و در دبیرخانه ثبت می گردد  ی ، توضیح مكتوب دانشجو و مورد امضای طرفین قرار گیرداتهام که شامل اعالم اتهام کتب

 بدون ضبط صدا و تصویر توسط طرفین(
 

را از جلسه مصاحبه حضوری تا قبل از تشكیل جلسه رسیدگی  خود  مكتوب امضاء شده    یهدفاع تواند الیحه  دانشجو می  -73ماده  

 نماید. به دبیرخانه ارائه 
 

بیشتر کمیته  و در  جحضور دانش  :   بصره ت اخذ اطالعات  یا  و  ارائه توضیحات تكمیلی  در صورت درخواست دانشجو و صرفا جهت 

 امكان پذیر است.کمیته توسط اعضای 
 

افشای مرجع گزارش عدم  با عنایت به ضرورت اصل محرمانگی در فرآیند بررسی پرونده انضباطی دانشجویان در صورت    -74ماده  

، دانشجو می تواند مستنداتی که منشا صدور حكم برای پرونده وی  ) مرجع تشخیص دبیر کمیته بدوی انضباطی است (    دهنده 

 امضا نماید.  رارویت  رسیدو ذکر کامل آن در برگه تفهیم اتهام میسر نیست رویت نموده و  خواهد بود
 

 
 

 

 

 

 

 

 بدوی  کمیتهدر  رسیدگی    پنجم ـبحث  م 

جهت رسیدگی به گزارشات و شكایات واصله  در صورت وجود پرونده    بار كی  هفته  دو   بدوی دانشگاه، هر   کمیته  جلسات  -75  ماده 

 48ظرف  جلسه اضطراری  یا دو نفر از اعضای کمیته    بدویکمیته    رییس  خواستبه در  ا  اضطراری بن  موارد  درو    شودمی  تشكیل

 برگزار می گردد. ساعت 

نخواهد  نامه  و سایر ضوابط مندرج در شیوهورت اضطراری نافی رعایت حقوق دانشجو  ص  بدوی بهکمیته  تشكیل جلسات    تبصره : 

 بود.
 

  انضباطی   کمیتهاز کلیه اعضای  ) بجز موارد اضطراری (  روز اداری پیش از برگزاری جلسه    سهحداقل  دبیر موظف است    -76ماده  

 آورد. دعوت به عمل  تلفنی و پیامكی  به صورت مكتوب،
 

گردشبدوی  میته  کدبیر    -77ماده   است  به موظف  آن  توجه  دالیل  و  تخلف  گزارش  یا  شاکی  شكایت  اساس  بر  را  پرونده  کار 

پیش از تشكیل   ساعت  24نامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوری و الیحه دفاعیه،  دانشجو به استناد شیوه 

 مانع تكلیف اعضا در مطالعه پرونده نیست.، پروندهکار دش گر و ارائه گزارشتهیه در اختیار اعضا قرار دهد.جلسه 
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ابالغیهبدوی  کمیته    زمان رسیدگی در جلسه  موظف است  بدویکمیته  دبیر    -78ماده   در  بر اساس ضوابط مندرج    را با ارسال 

 . کمتر از پنج روز باشد تاریخ ابالغ تا جلسه رسیدگی نباید   نمایداعالم به دانشجو جهت دفاع حضوری از بخش سوم  مبحث سوم

   تخلفات مشهود نمی شود.شرایط خاص یا مندرجات این ماده شامل  تبصره : 
 

دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ   دالیل موجّه )نظیر فوت یكی از بستگان، ابتالی به بیماری(به  که   صورتیدر  -79ماده  

مینتعیی نباشد،  رییس    تواند شده  صورت صالحدید  ارائه  بدویته  کمیدر  مكتوب    با  در  درخواست  حضوری  دفاع  حق  کمیته از 

   .تجدیدنظر استفاده نماید 
 

در صورت تایید    نمایدشكلی وارد  نامه ایراد  به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوه کمیته  دانشجو یا هر یك از اعضای    اگر  -80ماده 

   گردد.دبیرخانه اعاده می پرونده جهت رفع نقص و تكمیل بهو جلسه ، مراتب صورت کمیته
 

 بدوی است.کمیته دبیر   بر عهده نامهو شیوه نامهانتساب تخلف به دانشجو با استناد به مواد آیین ل یدالبیان   -81ماده  
 

شته و به طرح دفاعیات خود دا   حضور  خوددر موضوع مربوط به    بدویکمیته    در  رسیدگی  در جلسه تواند  دانشجو می   -82ماده  

 . جلسه را می بایست ترک نماید ،و پس از اتمام دفاعیات و پرسش و پاسخ اعضا از وی دبورداز
 

  انضباطیکمیته    و اعضایگردد  می  مینامه تنظشیوه  وفق   ،مستدل،  جداگانهطور  به  جلسه صورت   پس از ختم رسیدگی،  -83ماده  

 اب آراء هستند.  ملزم به امضای صورتجلسه دارای حد نص   ،حاضر در جلسه با ذکر نام و سمت

 

مربوطه مجاز نبوده و احكام    جلسه برای صورت  ء لفنی و اقدام به اخذ امضای اعضاصورت غیرحضوری یا تتشكیل جلسه به  :  تبصره 

 صادره به این طریق فاقد اعتبارند. 

  و پرونده   نامهدعوتر  موضوع تخلف مذکور د  انضباطی، تخلفات دیگری عالوه بر آنچه درکمیته  هرگاه حین رسیدگی در    -84ماده 

  مجاز به رسیدگی به آن تخلفات نخواهد بود و الزم است مراحل در این مرحله    کمیتهشده است، آشكار شود،    جاری دانشجو ذکر

 مستقالً طی شود. رسیدگی بدوی
 

تشخیص دهد،  االتر  یا ب   13بند  از پایان مراحل رسیدگی، دانشجو را مستحق اعمال تنبیهات  پس    بدویکمیته  چنانچه    -85ماده  

 نماید. می ارسالتجدیدنظر دانشگاه کمیته به جهت رسیدگی ، پرونده را به دانشجوتصمیم  ضمن ابالغ
 

ضوابط   نامه، مطابقتجدیدنظر و مرکزی به استثنای موارد احصاء شده وفق این شیوهکمیته های  ضوابط رسیدگی در    -86ماده  

 است. بدوی کمیته رسیدگی در 
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 تجدیدنظر کمیته :چهارمبخش 

 
  

 تجدیدنظر  کمیتهاختیارات    و   ـ وظایف  اولمبحث  

 

 د: باشیدنظر دانشگاه به شرح ذیل میتجدکمیته وظایف  -87ماده  

   بدویاز احكام  دانشجو ای تجدیدنظرخواهیبه تقاض  رسیدگی .1

هر یك از اعضای کمیته بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است با پیشنهاد  کمیته  رسیدگی به احكام   .2

 تجدید نظر

مرکزی در کمیته  تخلف به    ارجاع پروندهو    بدویکمیته  ارجاعی از    18تا    13های مشتمل بر یكی از بندهای  پرونده  بررسی .3

به کمیته بدوی    11تا    8اعمال مجدد تنبیهات  های مشتمل بر  پروندهعودت  و    و باالتر  13تنبیهات بند    احكام شامل  مورد

 دگی و صدور رای مقتضیرسیجهت 

 

 

 تجدیدنظر  کمیتهدر  رسیدگی  ـ    دوم مبحث   

   

  تجدیدنظر دانشگاه است.کمیته  خواهی درتجدیدنظر قابل بدویکمیته   ه ازصادر کلیه احكام    -88ماده  
 

شهود به  در شرایط خاص و تخلفات مبدوی است.کمیته  از تاریخ ابالغ حكم    اداری  روز   10مهلت اعتراض دانشجو ظرف    تبصره : 

 ساعت در نظر گرفته می شود.   48این زمان  دبیر کمیته تجدید نظر تشخیص 
 

به انضمام الیحه دفاعیه و حكم بدوی    نسبت بهدرخواست مكتوب خود جهت تجدیدنظر    در صورت اعتراض بایددانشجو    -89ماده 

 . نمایدید دریافت رس و انضباطی دانشگاه ارائه دبیرخانه شخصا به را مستندات تجدیدنظر خواهی 
 

 تواند جهت دفاع حضوری در جلسه حاضر شود.تجدیدنظر، دانشجو میکمیته ضرورت، به تشخیص رییس درصورت: تبصره
 

 نماید. تصمیم   اتخاذ رسیدگی و  ، پروندهدریافت اعتراض یا ارجاع پس از  روز   10 مدت ظرفباید  تجدیدنظر کمیته  -90ماده  
 

 است. بدوی کمیته  بر عهده دبیر تجدیدنظرکمیته در جلسه  رح پروندهوظایف و تشریفات ط :1 تبصره
 

باشدصورتیدر:  2  تبصره انجام تحقیقاتی  یا  تا    شده و  جلسهصورت   موضوع  ، که صدور حكم تجدیدنظر متوقف به حصول مدارک 

 اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تكمیل پرونده انجام شود.  هفته حداکثر ظرف مدت دو 
 

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

 .نخواهد بودمرکزی کمیته اعتراض به 
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در خصوص تخلف و مستندات جدیدی  ، ادله  پیش از صدور حكم تجدیدنظر، مدارکچنانچه پس از صدور حكم اولیه و    -91ماده  

 . د به تشدید و صدور رای اقدام نمای ند نسبتشود کمیته تجدید نظر، می توایافت درمطروحه 
  

کمیته تجدید نظر است. در این    ،مرکزیکمیته  برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به    در دانشگاه  تنها مرجع مجاز   -92  ماده

نماید، با  می  عنوان رویه عملكرد مشخصمرکزی بهکمیته  سوابق و مدارک پرونده به شكل و ترتیبی که    کلیه   ضرورت داردمورد  

   .حفظ بدل ارسال شود

 مشمول ماده فوق نمی شود.   ،دریافت گزارش و رسیدگی ابتدایی کمیته مرکزی انضباطی به تخلفات بنا به تشخیص تبصره : 
 

کزی بگیرد الزم است مراتب جهت مرکمیته تجدیدنظر تصمیم به ارجاع پرونده دانشجو به کمیته چنانچه به هر ترتیب   -93ماده  

 صورت مكتوب به دانشجو ابالغ گردد.اطالع و پیگیری دانشجو به
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 مرکزی کمیته: پنجمبخش 

 

 مرکزی   کمیتهمبحث اول ـ وظایف و اختیارات  
 

 مرکزی به شرح ذیل است:کمیته وظایف و اختیارات  -94ماده  

های مربوط به گزارش   بررسیو    هاانضباطی دانشگاهکمیته  بر حسن عملكرد    تنظاررویه،  ایجاد وحدت  ی، راهبری،زیربرنامه  الف.

 های انضباطی های قانونی موجود در روند رسیدگی به پروندهمغایرت

 ها تجدیدنظر دانشگاهکمیته  از صادره 11تا  8 هایتنبیهات بندم احكارسیدگی به اعتراض دانشجو به  ب.

صدور احكام    و  11تا    8مجدد تنبیهات بندهای  ها برای اعمال  تجدیدنظر دانشگاهکمیته  از    های ارجاع شدهرسیدگی به پرونده  پ.

 نامه بخش تنبیهات شیوه 20تا  12تنبیهات بندهای مشتمل بر 

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

  12ی بررسی صالحیت یا عدم صالحیت تحصیل دانشجو وفق ماده  رسیدگی به درخواست کتبی مراجع امنیتی یا قضایی برا.  ث

 نامه انضباطی آیین

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

 مرکزی کمیته اصالح کلیه احكام صادره از سوی کمیته بدوی یا تجدید نظر بنا به تشخیص  چ.

بنا به    یا وجود ایراد در رای قبلی،  در صورت وصول اسناد، مدارک و دالیل جدیدی  مجدد به آرای قبلی کمیته مرکزرسیدگی    -ح

 تشخیص رئیس کمیته مرکزی  

تشكیل  بررسی.  خ در مجموعهکمیته    درخواست  آموزشهاانضباطی  دانشگاهدانشكده،  سیدالتأسی جدعالی  ی  به  وابسته  های  های 

 درمانی -و مراکز آموزشی ، غیرانتفاعی  -عالی غیردولتیآموزش ، موسساتهاهای اقماری سایر دانشگاهدانشكده ،جامع

 مرکزی وزارتین حسب مورد  کمیته ی سراسرکشور توسط هادانشگاهانضباطی دانشجویان کمیته صالحیت دبیران  دیی تابررسی و .   د

 پذیرد. جع ذیصالح انجام میبه عنوان تنها مرمرکزی وزارتین حسب مورد کمیته نامه حاضر توسط نامه و شیوهتفسیر آیین  .ذ

 

 

 مرکزی   کمیتهدر    رسیدگیمبحث دوم ـ  
 

کمیته   بهچنانچه پرونده را ناقص تشخیص دهد آن را    پس از اخذ اصل پرونده از دانشگاه مربوطه،  مرکزیکمیته  دبیر    -95ماده  

  باشد، در  کامل  پروندهکه  صورتیگردد؛ در  مرکزی ارسالکمیته  نقص، به دبیرخانه    رفع  از  پس  تا  می نماید   اعاده  انضباطی دانشگاه 

 .گیردمی قرار مرکزیکمیته  جلسه کار دستور
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بهدانشجو درخواست مكتوب خود جهت    -96ماده   تصویر   تجدیدنظرکمیته    ازحكم صادره    اعتراض  و  دفاعیه  به الیحه  )منضم 

رسید دریافت    وارائه  یا مرکزی،  انضباطی دانشگاه  کمیته    ه دبیرخانبه  یا نماینده قانونی    را شخصا  ( احكام بدوی و تجدیدنظر دانشگاه

 نماید.  می

مكلف است اصل پرونده انضباطی دانشجو را با حفظ بدل، منضم به درخواست اعتراض    دانشگاه  انضباطیکمیته  دبیرخانه  تبصره :  

 ی ارسال نماید. مرکزکمیته به حضوری یا از طریق پست پیشتاز  روز سهظرف مدت دانشجو و ضمائم مربوطه 
 

در شرایط خاص و تخلفات مشهود به    تجدیدنظر است.کمیته  از تاریخ ابالغ حكم    روز  10مهلت اعتراض دانشجو ظرف    -97ماده

 تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان  سه روز در نظر گرفته می شود.  

 
 

   نماید.  تصمیم اتخاذ رسیدگی و  ،پرونده اع  دریافت اعتراض یا ارجماه پس از  یكظرف باید مرکزی کمیته  -  98ماده  
 

حداکثر   تنظیم و  جلسهصورت   ، متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقات باشد   مرکزیکمیته  که صدور حكم  صورتیدر:  1تبصره  

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

   انجام پذیرد.یك هفته صدور حكم می بایست طی  رییس کمیته مرکزی در شرایط خاص به تشخیص  :2 تبصره
 

جهت حضور در در صورت نیاز  مرکزی قرارگرفته،  کمیته  وی در دستور کار    پروندهمرکزی از دانشجویی که  کمیته  دبیر    -99ماده  

 نماید. مرکزی و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیات دعوت میکمیته یا جلسه  ، جلسات کارشناسیدبیرخانه
 

دانکمیته    -100ماده   احكام  شگاه، انضباطی  اجرای  به  دستورات    موظف  بوده    کمیتهو  را  مرکزی  خود  اقدامات  نتیجه  باید  در  و 

   مرکزی اعالم نماید کمیته به  حداکثر یك ماه   کمترین زمان ممكن

انطباق فرآیند    ،انضباطیکمیته  سن عملكرد  موظف به نظارت بر ح  نامه،آیین  10اعمال ماده  دانشگاه در راستای    سییر  -101ماده  

آیین  در  مندرج  موازین  با  دبیرخانه  در  بود.  نامهشیوه  و  نامهانضباطی  خواهد  ذیصالح  مراجع  در  پاسخگویی  دانشگاه  و  به    چنانچه 

 است. بران دانشگاه موظف به جحكم صادره فاقد وجاهت قانونی و دانشجو متضرر گردد اهمال نموده ،  تشخیص مراجع ذی صالح
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 ابالغ و اجرای احکام انضباطی  صدور،  :ششم بخش 

 

 انضباطی  کمیته های ابالغ احکام  صدور و    ـ  مبحث اول 
 

 یر الزامی است: متن حكم درج موارد زدر  -102ماده 

 تاریخ صدور و شماره حكم  (1

 مشخصات دانشجو ( 2

 ( دالیل انتساب تخلف3

 نامهشیوهکر مستند قانونی وفق ذ عنوان تخلف انتسابی به دانشجو با  (4

 نامه شیوه وفق با ذکر مستند قانونی  شدهن ییتنبیه تع (5

   اعتراض بودن حكم صادره و مرجع اعتراض و مهلت آن از تاریخ ابالغ قابلیا   قطعیتعیین  (6
 

به    کمیته هادبیر    امضایانه با  از تاریخ صدور، از طریق دبیرخ  ده روز  حداکثر ظرفانضباطی    کمیته هایاز  م صادره  احكا  :1تبصره  

 شود.دانشجو ابالغ می
 

 شود.در پرونده وی نگهداری باید شده به دانشجو رونوشت حكم ابالغو  تجلسهصور :2  تبصره
 

 
 

  ودهمنزله ابالغ حكم ببهاین امر  انضباطی استنكاف نماید،    کمیته  اعتراضقابلاحكام  از اعالم رؤیت    که دانشجوورتیصدر -103ماده  

 حق اعتراض از وی سلب خواهد شد.  آیین نامه 8ماده   3به استناد تبصره و 
 

یا    انضباطی جهت ابالغ حكمکمیته  صادر کننده حكم، علت عدم حضور دانشجو در دبیرخانه    کمیتهدر صورتی که رییس    تبصره : 

کمیته  تجدیدنظر قرار داده یا به کمیته لسه حسب مورد در دستور جپرونده را تواند  را موجه تشخیص دهد می اعتراض نسبت به آن

 مرکزی ارسال نماید.  

  
 

 احکام   قطعی شدن و اجرای مبحث دوم ـ  

 

 هستند:االجرا قطعی و الزمبه شرح ذیل  انضباطی  کمیتهاحكام صادره   -104ماده    

 الف.آرای کمیته بدوی و تجدید نظر که در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگیرد  
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 ی کمیته مرکزی ب. تمام آرا
 

 نیستند. مرکزیکمیته اعتراض در  قابل هاو احكام بدوی دانشگاه 4تا  1احكام مشتمل بر تنبیهات بندهای تبصره:  
 

 خواهد بود.  ابالغپس از تاریخ قطعی کمیته های انضباطی بالفاصله  زمان اجرای احكام -105ماده 

 خواهد بود.  رد وفق صورتجلسهمرکزی حسب مو کمیته  زمان اجرای احكام قطعیتبصره:  
 

 

نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز  بخش تنبیهات شیوه   17تا    8که حكم قطعی مبنی بر یكی از بندهای  صورتیدر  -106ماده  

صادر تحصیلی  نیمسال  پایان  امتحانات  بعد   برگزاری  تحصیلی  نیمسال  به  حكم  اجرای  زمان  باشد،  می  از  شده  موکول  گردد،  آن 

 بر آنكه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد. مشروط
 

صادر    نامهشیوهیا    نامهانضباطی مطابق با آیینکمیته  دستوراتی که    یادانشجو از اجرای احكام قطعی    تمرددر صورت    -107ماده  

دانشجو را صادر    و خدمات رفاهی دستور توقف کلیه عملیات آموزشی  تا زمان شروع اجرای حكم  تواند  رییس دانشگاه مید  کنمی

 نماید. 

  جدید   خود تخلف  38حسب ماده  انضباطی صادر می کند،  کمیته  تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احكام و دستوراتی که    تبصره:

 بدوی سبب تشدید حكم می باشد. کمیته و پس از رسیدگی در  محسوب شده
 

اجرای  کمیته    دبیرخانه  -108ماده   پیگیری  مسئول  دانشگاه  از  انضباطی  یك  هر  توسط  صادره  قطعی  انضباطی    کمیتهاحكام 

 است. یا مرکزی دانشگاه
 

شده باشد، دانشگاه مقصد، موظف به   مرکزی به تغییر محل تحصیل محكومکمیته  که دانشجویی طبق نظر  صورتیدر  -109ماده  

تحصیل دانشجو  وارد نشود امكان ادامه ایلطمه  به نحو مقتضی و به شكلی که به روند تحصیل دانشجو،و باید پذیرش دانشجو است 

 . نماید را فراهم
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 : سایر موارد هفتمبخش  
 

قانون اساسی(،    25و    22بر اساس تعلیمات اسالمی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس )اصول  -110ماده  

زندگی  کمیته  دبیرخانه  و کارکنان    کمیتهاعضای   به تجسس در  تخلف  خصوصی  انضباطی، مجاز  با موضوع  مرتبط  غیر  موارد  در 

یا  والدین    ،جز همسراند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن )بهدانشجویان نبوده و موظف

 . نمایند خودداری( کمیتهحسب صالحدید  سرپرست دانشجو
 

انضباطی  کمیته  ها در  که پرونده تخلف آن   دانشجویانی  حسابهیتقالی یا تسو، میهمانی، اندرخواست انصراف  با  موافقت  -111ماده  

ان  جام نرسیده است، منوط به دانشگاه یا مرکزی در دست رسیدگی است یا اجرای احكام انضباطی صادرشده در خصوص آنان به 

 .تایید کمیته انضباطی مربوطه است
 

با هماهن میکمیته  دبیر    -112ماده   افراد مطلع کمیته  گی رییس  تواند  از  کمیته برای شرکت در جلسات    انضباطی، حسب مورد 

 انضباطی، بدون داشتن حق رأی دعوت کند.  
 

این امر موجب اطاله رسیدگی به    مشروط به اینكه  کمیته می تواند از نظرات مرکز مشاوره استفاده نماید.ری  در موارد ضرو  تبصره:

 پرونده نگردد. 
 

مرکزی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل تا پنج سال است، باید به هیأت مرکزی گزینش  کمیته    رونوشت احكام  -113ماده  

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

 نمایند. 
 

،  و رضایت شاکی خصوصینبه و اصالح رفتار دانشجوی متخلف پس از طی مراحل تجدیدنظر و صدور حكم، در صورت ت   -114ماده  

 . مرکزی تخفیف در حكم صادره را درخواست نمایدکمیته ، از تشخیص تواند بنا بهدانشگاه می سییر
 

شرکت در امتحانات محروم شده باشد و حكم انضباطی صادرشده حاوی تنبیهی کمتر از تحصیل یا  دانشجو از  چنانچه    -115ماده  

باشد، محروم نیمسال  و   یت یك  اعالم گردیده  دانشجو موجه  و در صورت محكومیت، امتحان مجدد گرفته میوی  از    غیبت  شود 

  شده در اجرای مجازات احتساب خواهد شد.محرومیت اعمال
 

سـته در محـاکم هـای وابیا محیطیا خارج از دانشگاه    داخل  در  دانشجو  رسیدگی به هر یك از تخلفات یا جرایم ارتكابی  -116ماده 

 قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود.  
 

 : قضایی   تبصره  قطعی  محكومیت  یا  پیگرد  صورت  عمد    در  غیر  جرائم  مدت  در  شود،  حبس  یا  موقت  بازداشت  به  منتهی  که 

پایان مدت محكومیت می از  یا حبس، جزء سنوات دانشجو محسوب نگردیده و دانشجو پس  و    داده ادامه تحصیل  تواند  بازداشت 

مدت محكومیت، از مدت مجاز مقطع تحصیلی    چنانچه  ؛ می کنددانشجو مساعدت    دانشگاه به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل

 دهد. ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق می بیشتر باشد، دانشگاه نحوه
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کمیته    سیی با امضای رمرکزی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه، صرفاًته  کمیانضباطی دانشگاه با  کمیته  کلیه مكاتبات    -117ماده  

 شود. صادر مییا شخص مجاز از طرف وی  مرکزی با امضای رییسکمیته و احكام و مكاتبات ها 
 

 : محاس  تبصره  مالک مهلت    ةبدر  مواعد،  و  غ   ،ها  و  کاری  محسو  و  بوده  رسمی  لیتعطریروز  مهلت  جزء  اقدام،  و  ابالغ  ب تاریخ 

 .شودنمی
 
 

کند،   یس دانشگاه دستور جلوگیری از ورود دانشجو را صادریر  شیوه نامه انضباطی  12ماده    1چنانچه در اجرای تبصره    -118ماده  

  .ستبا قید زمان شروع و پایانِ ممنوعیت ا به دانشجو اطالع رسانیمستلزم  ،اجرای این دستور
 

دانشجوتبصره:   برای  اجرای محرومیت  زمان  اجرای حكم  کمیته  وفق ماده مزبور، در صورت صالحدید    مدت  از مدت محرومیت 

 گردد. میانضباطی دانشجو کسر 
 

 

به    در صورت  -119ماده   بنا  انضباطی  انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی  رفتار و عدم تكرار تخلف، کمیته های  احتمال تصحیح 

خذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و در صورت تكرار هر نوع تخلف، عالوه  تشخیص می تواند اجرای تمام یا بخشی از حكم را پس از ا

بر اعمال مجازات تخلف جدید، حكم تعلیقی هم به اجرا در خواهد آمد و استفاده از موضوع این ماده در طول مدت تحصیل دانشجو  

تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تكرار فقط یك بار مجاز می باشد و اعتبار احكام تعلیقی به شرط عدم تكرار تخلف تا پایان  

آیین   6این ماده بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده    تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محكومیت از پرونده وی خارج خواهد شد.

ا محارب  نامه شمول دارد اال در موارد اعمال شنیع، سرقت مكرر، استفاده از سالح، عضویت یا فعالیت در گروهك های ملحد،مفسد ی 

 و توزیع مواد مخدر و مشروبات الكلی.  
 

استعالم  -120ماده   ذیصالح  مراجع  به  سازمانپاسخگویی  گزینش  قضایی،  مراجع  نظیر  سوابق  کننده  در خصوص  آن  امثال  و  ها 

ن تنها مرجع به عنوایا مرکزی  انضباطی دانشگاه  کمیته  انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه، صرفا توسط دبیرخانه  

 نماید.  مرکزی به عنوان رویه عملكرد مشخص میکمیته گیرد و روش آن تابع ترتیبی است که ذیصالح انجام می
 

الملل  دانشجویان  -121ماده   بین  و  دانشگاه  داخلی  مراکز    هادانشكده،  هاکلیه  عالیو    و  آموزش  علوم،    مؤسسات  وزارت  تابع 

و  علمی ـ کاربردی  ی،  رانتفاع ی پیام نور، غ   آزاد اسالمی،  درمان و آموزش پزشكی، اعم از دولتی،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،  

های علوم دینی شاغل به تحصیل ها، نیروهای مسلح و حوزهمانند سایر وزارتخانه  نهادهای خارج از وزارتیننیز دانشجویان بورسیه  

 های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند.  ده و دانشگاهبو نامه حاضرو شیوه نامهمشمول آیینها، در این دانشگاه 
 

های آموزش عالی هر استان، در مجموعه  بدویکمیته های  مرکزی، اعتراض به احكام    کمیتهبا تشخیص و تفویض اختیار    :1  تبصره

روش انجـام ؛  ی امكان پذیر استهای آن استان یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگانضباطی یكی از بزرگترین دانشگاه  کمیته

مرکزی هر یك از وزارتین رسیده و به عنـوان رویـه عملكـرد ابـالغ   کمیتهخواهد بود که به تصویب    آن هم به موجب دستورالعملی

 .گرددمی
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دانشكدهدانشگاه  دربورسیه  دانشجویان    :2  تبصره مراکزها،  و  نهادهای  ها  به  وابسته  مانن  آموزشی  وزارتین،  از  سایر  خارج  د 

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

  مرکزی کمیته  به    حسب مورد  به وجود آید، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایینامه  و این شیوه  نامهو آیین  ی مزبورهاداخلی دانشگاه

 خواهد بود.  االجراالزم صادرهرجاع و حكم زارتین اهر یك از و
 

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  مشمولنیز  نیروهای مسلح ها، وزارتخانه 

  عملكرد و   بر  نظارت  ، ضمناندانشجوی  انضباطی  تخلفات  به  رسیدگی  مرجع  ترینعالی  عنوانوزارتین، به  زیکمرکمیته    -122ماده  

به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگرسی  هایحوزه   نامه درنامه و شیوهآیین   صحیح  اجرای عالی  های آموزشها و مجموعه اهدگی 

 خصوص   درمرکزی  کمیته  بدیهی است نظر و حكم    ؛دارند   را بر عهدهوحدت رویه    راءآصدور  زی، راهبری،  ریبرنامه  مسؤولیتتابعه،  

 . است االتباعالزم دانشگاه  انضباطیکمیته  سوی از صادره احكامکلیه 
 

اعضای  برگزاری دوره  دستورالعمل  : 1  تبصره برای  آموزشی  های  های  توسط  کمیته  دبیرخانه  و  دانشگاه  مرکزی کمیته  انضباطی 

 شود. میو ابالغ   انضباطی تهیه
 

مرکزی به ترتیبـی کـه تعیـین و ابـالغ کمیته  دبیرخانه  به  ها  دانشگاه  انضباطیکمیته  ها و عملكرد  ارسال گزارش فعالیت: 2تبصره 

 نماید الزامی است.می
 

لزوماست  مكلف  مرکزی  کمیته    -123ماده   مواقع  در  و  تشخیص  تشكیل    در صورت  ویژههیأتبا  حُ  های  بر  انظارت  رای  جسن 

، اقدامات عملی در  حسب مورد  عالی تابعه در سراسر کشورهای آموزش ها و مجموعهها به دانشگاهاعزام آنو    هنامشیوهو    نامهآیین

مذکور خواهند های  هیأتها موظف به همكاری کامل با  انضباطی دانشگاهکمیته    ؛راستای ضمانت اجرای موازین قانونی را انجام دهد

 بود.

از وزارتین  های داخلی نامهکلیه مقررات، مصوبات و بخش  -124ماده   یا  که    هر یك  از این صادر گردیده  نامه  مغایر با آیینپیش 

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

 االتباع است.الزمتمامی بخش های نظام آموزش عالی  باطی برای نضا کمیته اتصمیمو تكام اعتبار ساقط و اح
 

در هفت بخش   14/6/1374مورخ  شورای عالی انقالب فرهنگی  سیصد و پنجاه و هشتمین  جلسه    همصوب  با استناد به  -125  ماده

علوم، تحقیقات  و آموزش پزشكی و    انبهداشت، درمبه تصویب وزرای    1/9/1401  و در تاریخاصالح    تبصره،   126  ماده و   125  شامل

 است.  ا االجرو فناوری رسید و از تاریخ ابالغ الزم

 

 دکتر محمد علی زلفی گل            دکتر بهرام عین اللهی             

 وری اوزیر علوم تحقیقات و فن     وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 


