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 مقدمه

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

 و معنويت از الهام با جوانان .بود دانشجو و جوان قشر خصوص به و جامعه آحاد مسئوليت احساس و بيداري و فرهنگي

 و سياسي فرهنگي، ساختار است، امام )ره( آشكار كالم و انديشه در كه انقالب اسالمي تفكر از برخاسته روشنگري

 گشودند.  بشري فرهنگ تاريخ در را جديدي عرصه و نموده دگرگون را اجتماعي كشور

 نقش اهميت و شوند مي محسوب مردم افكار تنوير و انقالب حركت در مؤثر از اركان يكي تحقيق، ها، به دانشگاه

 از است. ناپذير آن انكار از دفاع و نظام تثبيت انقالب، پيروزي مختلف مراحل در جوان نسل نخبگان عنوان دانشجويان به

 در اصلي محورهاي از يكي عنوان به همواره آنها منزلت رفيع و جايگاه از صيانت و دانشگاه ها فرهنگي مسائل روي، اين

 است.  بوده خاص عنايت وردرهبري م مقام معظم رهنمودهاي وامام )ره(  كالم

عمومي  حقوق تأمين و پژوهشي و آموزشي محيط هاي نگهداشتن سالم به كمك و رفيع دانشگاه جايگاه از پاسداري

 گرفتن ناديده شكني و هنجار نظمي، بي با مقابله و دانشجويي كرامت حفظ به دانشجويان ترغيب طريق از دانشگاهيان،

 آنها تحقق به كمك راستاي در انضباطي شوراي كه شوند مي محسوب مهمي اهداف از ديگران اجتماعي و فردي حقوق

 گرديده است.  تشكيل

  تعاریف

انجام هر عملي در فضاي حقيقي يا مجازي كه مغاير با قوانين كشور، ضوابط و مقررات حاكم بر  تخلف: -1

 دانشگاه، آيين نامه انضباطي دانشجويان و شيوه نامه اجرايي مربوطه باشد. 

 حضوري و قابل فهم به دانشجو فعل ارتكابي و داليل انتساب آن به صورت تشريح تفهیم تخلف: -2

 راي مكتوب صادره از شوراي انضباطي حکم اولیه: -3

 درخواست براي تجديد نظر در حكم غير قطعي تجدید نظر خواهی: -4

نظر يا مركزي كه بر اساس ضوابط اين صادره از هر يك از شوراهاي بدوي، تجديد راي مكتوب حکم قطعی: -5

 مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است. شيوه نامه قابل اعتراض نيست يا در مهلت



ايي : شوراي بدوي انضباطي دانشجويان دانشگاه كه با تركيب و ضوابط مندرج در شيوه نامه اجرشورای بدوی -6

، عهده دار اولين مرحله رسيدگي به تخلف انضباطي دانشجو در دانشگاه و تصميم آيين نامه انضباطي دانشجويان

  گيري در باره آن است.

: شوراي تجديد نظر انضباطي دانشجويان دانشگاه كه با تركيب و ضوابط مندرج در شيوه تجدید نظر شورای -7

  د. نامه اجرايي آيين نامه انضباطي دانشجويان وارد رسيدگي مي شو

  

 اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی

       اصل برائت   -1

 موارد ذيل توجه مي نمايد. ست و شورا در مقام رسيدگي به اصل بر برائت دانشجو

 ، بايد به نفع دانشجو تفسير شود.تخلف بودن رفتار ارتكابي هر گونه شك در احراز الف:

 ، بايد به نفع دانشجو تفسير شود.شك در احراز انتساب تخلف ارتكابيهر گونه  ب:

ثبات برائت خود نياز به ارائه دليل ، دانشجو براي ادر صورت عدم وجود هر گونه دليل، مبني بر احراز و انتساب تخلف پ:

 ندارد.

كه  اثبات تخلف و قطعيت حكم انضباطي، از كليه امتيازات دانشجويي برخوردار است مگر در مواردي دانشجو تا زمان ت:

 در اين شيوه نامه پيش بيني شده است.

 اصل بی طرفی -2

، صدور حكم بر اساس مالحظات شخصي، سياسيز شوراها بايد در فرايند رسيدگي بي طرفانه اتخاذ تصميم نموده و ا

 حزبي يا هر گونه موضوع غير مرتبط به تخلف انتسابي اجتناب نمايند.

 اصل حق دفاع -3

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

 اصل حق بر استماع -4

 بدوي برساند.دانشجو مي تواند دفاعيات مكتوب يا شفاهي خود را به استماع اعضاي شوراي 

 



 اصل محرمانگی -5

هرگونه انتشار اطالعات مربوط به فرايند بررسي انضباطي در كليه مراحل تشكيل پرونده تا ابالغ و اجراي حكم قطعي 

 دانشجو جز در موارد پيش بيني شده در آيين نامه و شيوه نامه ممنوع است.

  اصل برابری -6

هب، ، نژاد، زبان، قوميت، مذنسيته برابرند، هرگونه تبيض بر مبناي جكليه دانشجويان در برابر آيين نامه و شيوه نام

 تابعيت و امثال آن ممنوع است. 

 اصل احترام به حقوق و آزادی و حفظ کرامت انسانی -7

، رعايت موازين شرعي و اخالقي و احترام به حقوق و آزادي هاي مقرر در منشور حقوق دانشجو كرامت انساني حفظ

 الزامي است.

 شفافیتاصل  -8

 ه پرونده انضباطي وي مطلع نمايندشوراها موظفند دانشجو را از مراحل رسيدگي ب

  اصل حق بر رسیدگی منضفانه -9

 شرح ذيل دارددانشجو حق بهره مندي از يك رسيدگي عادالنه و منصفانه طي مهلت منطقي را به 

 مي شود، به صورت روشن و ساده در كوتاهترين زمان به وي تفهيم نآ ادلهالف. تخلف منتسب به دانشجو و تمامي 

 ب. امكان معرفي شاهد

 پ. حق تجديد نظر خواهي از تصميمات غير قطعي

 ، ترجمه دفاعيات و دفاع حضوري به طور رايگاناز مترجم در مصاحبه و تفهيم تخلفت. حق استفاده 

داشت تنها با بر نه اي باشد كه به دور از هر گونه شك و شبهه و شائبه وث. ادله ابرازي و استنادي عليه دانشجو بايد به گو

 ا قرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است. ، اثبات كننده تخلف ادعايي باشد و آزار وي و اجبار بهمتعارف و معقول

 

 

 

 



 بخش اول 

 

  ترکیب اعضای شورای بدوی دانشگاه  

 به عنوان رييس شوراي بدوي معاون فرهنگي، دانشجويي دانشگاه -1

 نماينده مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -2

 ضاي هيآت علمي گروه حقوق يكي از اع -3

 دو نفر عضو هيآت علمي دانشگاه -4

 دو نفر دانشجوي دانشگاه -5

 بدون داشتن حق راي  دبير شوراي بدوي -6

 دانشگاهترکیب اعضای شورای تجدید نظر 

 رييس دانشگاه به عنوان رييس شوراي تجديد نظر  -1

 دانشگاهمسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در  -2

 يك نفر دانشجوي دانشگاه  -3

 دو نفر عضو هيات علمي دانشگاه  -4

 به عنوان دبير شورا بدون داشتن حق راي دانشگاه معاون دانشجويي و فرهنگي  -5

 وزارت بهداشتانضباطی ترکیب اعضای شورای مرکزی 

 معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به عنوان رييس شورا  -1

 مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در يكي از دانشگاه ها -2

 يك نفر حقوقدان از بين اعضاي هيآت علمي دانشگاه ها -3

 مركزي بدون داشتن حق راي به عنوان دبير شورا مسئول دبيرخانه شوراي  -4

 دو نفر از اعضاي هيآت علمي دانشگاه ها -5

 يك نفر دانشجو ترجيحا از ميان اعضاي شوراي انضباطي دانشگاه ها -6

 



 ، درمان و آموزش پزشكيكز خدمات آموزشي وزارت بهداشترييس مر -7

 دو نفر از معاونين دانشجويي دانشگاه ها -8

 

 بخش دوم 

 تنبیهات 

 تنبیهاتی که با حکم شورای انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود. -الف 

 اطي دانشجوباحضار و اخطار شفاهي بدون درج در پرونده انض -1

 تذكر كتبي بدون درج در پرونده انضباطي دانشجو -2

 اخطار كتبي بدون درج در پرونده انضباطي دانشجو -3

 انضباطي دانشجوتذكر كتبي و درج در پرونده  -4

 توبيخ كتبي و درج در پرونده انضباطي دانشجو -5

 /. در درس، آزمون يا تكاليف مربوط به تخلف25دادن نمره  -6

محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگاه يا ايجاد تغيير در آن ها، از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يك ماه تا مدت زمان  -7

 باقيمانده از تحصيل

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

 ماه بدون احتساب سنوات 6تا  1منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال يا از  -9

 ماه با احتساب سنوات 6تا  1منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال يا از  -10

 ساب سنواتماه بدون احت 12تا  6منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال يا از  -11

 ماه با احتساب سنوات12تا  6منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال يا از  -12

 تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی می تواند نسبت به دانشجو اعمال شود. -ب 

 ماه بدون احتساب سنوات 18تا  13منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال يااز   -13

 ماه با احتساب سنوات 18تا  13نيمسال يااز منع موقت از تحصيل به مدت سه   -14

 



 ماه بدون احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال يا از   -15

 ماه با احتساب سنوات 24تا  18منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال يا از   -16

 تغيير محل تحصيل دانشجو  -17

 شهريه پردازتبديل دوره تحصيلي دانشجو از دولتي به   -18

 اخراج دانشجو از دانشگاه ، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي  -19

 سال 5اخراج دانشجو از دانشگاه با محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه ها تا   -20

 

 بخش سوم

 رسیدگی به تخلفات عمومی  -الف 

 تهدید ، تطمیع، توهین ، فحاشی،هتک حرمت، افترا و نشر اکاذیب 

قابل تشديد  12( محكوم مي شود و در صورت تكرار تنبيه تا بند 6)بجز بند 9تا  3يكي از تنبيهات بندهاي متخلف به 

 است.

درصورتي كه شاكي ، يكي از اعضاي هيآت علمي، مسئوالن، كارمندان دانشگاه يا مسئوالن دستگاه هاي دولتي  تبصره:

)  14( محكوم مي شود و در صورت تكرار، تنبيه تا بند 6بند ) بجز  12تا  3باشد، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 ( قابل تشديد است. 6بجز بند 

 ضرب 

 ( محكوم مي شود. 6) بجز بند  9تا  4متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

، مسئوالن يا كارمندان دانشگاه باشد يا تخلف تكرار شود كه مضروب يكي از اعضاي هيآت علميدر صورتي  :1تبصره 

 ( قابل تشديد است.6)بجز بند 13تنبيه تا بند 

قابل  12، تنبيه متخلفين به تناسب تا بند دسته جمعي )بيش از سه نفر ( باشددر صورتي كه نزاع به صورت  :2تبصره 

 تشديد است.



( 6ند)بجز ب12تا  5ه يكي از تنبيهات بندهاي در ضرب و درگيـري كه منتهي به جرح شده باشد، متخلف بـ :3تبصره 

محكوم و در صورتي كه تخلف تكرار شود يا ضرب و جرح بسيار شديد يا به صورت جمعي باشد متناسب با مورد تنبيه تا 

 قابل تشديد است. 16بند 

مستلزم  تهديد، تطميع، توهين، فحاشي، هتك حرمت، افترا و نشر اكاذيب و ضرب،رسيدگي به تخلفات  :4تبصره 

 شكايت شاكي خصوصي در دبير خانه شوراي انضباطي است.

زاری ( در ، امضاء و عنوان مجعـول یا استـفاده از آن ها ) اعم از مکتـوب یا نرم افـمهر، جعل یا ارائه هر گونه سند

 دانشگاه 

قابل تشديد  9نبيه تا بند ( محكوم مي شود و در صورت تكرار ت6) بجز بند  8تا  1متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 است. 

چنانچه فعل ارتكابي منجر به هر گونه انتفاع آموزشي از قبيل قبولي در دروس دانشگاهي، گواهي گذراندن  :1تبصره 

تا  1و يكي از تنبيهات بندهاي  6واحدهاي درسي دانشگاه يا تحصيل يا تغيير در نمره شده باشد، متخلف به تنبيه بند 

 قابل تشديد است. 12صورت تكرار، تنبيه تا بند محكوم و در  10

محكوم مي گردد و در  12تا  5در صورت جعل گواهي فراغت از تحصيل، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي  :2تبصره 

 قابل تشديد است. 18صورت انتفاع از گواهي مزبور ، تنبيه تا بند 

شرايط پذيرش وي در دانشگاه  ه شدن دانشجو يا جزئي ازدر صورتي كه ارائه سند جعلي منجر به پذيرفت :3تبصره 

 قابل تشديد است. 20، تنبيه تا بند دانشجو، عالوه بر گزارش به هيآت مركزي گزينش باشد

 سرقت

( 6) بجز بند 12محكوم مي شود و در صورت تكرار، تنبيه تا بند  5تا  2و يكي از تنبيهات بندهاي  8متخلف به تنبيه بند 

 است. قابل تشديد

 اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداری ، خیانت در امانت یا ایراد خسارت 

در صورت اخذ يا دادن رشوه يا كالهبرداري از يا به يكي از دانشگاهيان يا خيانت در امانت يا ايراد خسارت به اموال 

بران خسارت وارده طبق عمومي دانشگاه ) يا اموال شخصي در صورت وجود شاكي (، عالوه بر محكوميت متخلف به ج



( قابل تشديد 6) بجز بند  9محكوم مي شود و در صورت تكرار، تنبيه تا بند  5تا  1، به يكي از تنبيهات بندهاي 8بند 

 است.

در صورتي كه ارتكاب تخلف منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروس دانشگاهي شده باشد متخلف به : 1تبصره 

 قابل تشديد است. 12محكوم مي شودودر صورت تكرار ، تنبيه تا بند  10تا  9نبيهات بندهاي و يكي از ت 6تنبيه بند 

يقي يا حقوقي در خارج از هاي حق : در صورت محكوميت قضايي نسبت به وقوع تخلف در ارتباط با شخصيت2تبصره 

( قابل تشديد 6) بجز بند  9تا بند محكوم و در صورت تكرار تنبيه  5تا  1، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي دانشگاه

 است.

، متخلف به تناسب اموال مورد اختالس و ميزان مشاركت در رت محكوميت قضايي مبني بر اختالسدر صو :3تبصره 

( محكوم مي شود و در صورت 6)بجز بند  13تا  1به يكي از تنبيهات بندهاي  8، عالوه بر جبران خسارت طبق بند نآ

 قابل تشديد است. 20 ندب ، تنبيه تاتكرار

، به يكي از تنبيهات بندهاي امثال آن متخلف ضمن جبران خسارت درصورت فعاليت در شركت هاي هرمي و :4تبصره 

 قابل تشديد است. 20 محكوم و در صورت تكرار ، تنبيه بند 12تا  7

 تخلفات رایانه ای و مخابراتی  

از قبيل هك كردن، ويروسي كردن، سابوتاژ رايانه اي )تغيير، محو،  در صورت ارتكاب هر يك از تخلقات در فضاي مجازي

متوقف سازي و....( تخريب رايانه ) نرم افزاري يا سخت افزاري ( از طريق نفوذ به سيستم ، جاسوسي كردن و دستيابي 

ا انتشار اسناد، اطالعات غير مجاز به اطالعات، ضبط صدا يا تصوير برداري هاي بدون مجوز يا انتشار آن ها، فروش، افشا ي

يا داده هاي مربوط به دانشگاه، وارد شدن  به حريم خصوصي افراد در فضاي وب يااستفاده ابزاري يا سوء استفاده از 

اطالعات، تصاوير يا محصوالت صوتي و تصويري صفحات شخصي افراد حقيقي يا حقوقي ) اعم از اخاذي، اقشا، انتشار، .... 

در اين مورد يا موار مشابه( شنود غير قانوني، تهيه سايت ها و وبالگ هاي غير اخالقي و ضد امنيت يا تهديد به اقدام 

ملي، تهديد و هتك حرمت اشخاص اهانت به مقدسات ديني، نفوذ به سايت هاي دولتي، ارسال ايميل هاي مخرب، ايجاد 

يا انتشار موضوعات غير اخالقي و كليه جرايم دسترسي غير مجاز يا اخالل در سطح دسترسي افراد، بارگذاري، دانلود 

 ( محـكوم مي شود. 6) بجز بند  10تا  4عمومي در فضاي وب، متخلف به تناسب تخلف، بـه يكي از تنبيهات بنـدهاي 



قابل  20تبصره: درصورتي كه تخلف تكرار گردد يا داراي ابعاد گسترده اي باشد به نسبت سطح تآثيرتخلف، تنبيه تا بند 

 تشديد است.

 رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری -ب

 ر آزمون ها یا فعالیت های آموزشی تقلب د 

، تجهيزات يا امكانات به نحوي كه مجاز نباشد، با قصد قبلي براي استفاده محرز دانشجو از اطالعات تقلب عبارت است از

درس يا آزمون هاي مربوطه( و متناسب با نوع تقلب ) در  6، متخلف به تنبيه بند ائه نتيجه يك فعاليت آموزشي موظفار

محكوم مي  12تا  9به يكي از تنبيهات بندهاي  6و در صورت تكرار عالوه بر تنبيه بند  5تا  1به يكي از تنبيهات بندهاي 

 گردد.

جو يا ، نظر صريح مدرس مبني بر انتفاع دانشلسه آزمون با گزارش مراقبين جلسهصورتجلسه تقلب در ج :1تبصره 

 نماينده آموزش و با تاييد معاونت آموزشي دانشكده به شوراي انضباطي ارسال مي گردد.

 مي گردد. 6درست كه نتيجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نيز مشمول تنبيه بند پاسخ نا :2تبصره 

نگردد، تخلف ، تجهيزات و امكانات غير مجاز به نحوي كه استفاده از آن ها محرز به همراه داشتن مكتوبات :3تبصره 

 محكوم ميشود. 5تا  1، احراز و صرفا به يكي از تنبيهات بندهاي دانشجو وفق ماده فوق

تقلب نيز به يكي از تنبيهات محكوم شود، همكاري كننده در آن  6ي مرتكب تقلب به بند چنانچه دانشجوي: 4تبصره 

 تعليقي محكوم مي گردد. 6و بند  5تا  1ندهاي ب

، متخلف متناسب با نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي ب دانشجو در امتحانات جامع كشوريدر صورت تقل :5تبصره 

 قابل تشديد است. 12محكوم مي گردد و در صورت تكرار ، تنبيه تا بند  9تا  5

 تقلب در فعالیت های پژوهشی  

، عدم تعهد و مسئوليت نسبت به ب هر نوع تخلف پژوهشي مانند سرقت، اجاره يا داده سازي علميارتكادر صورت 

شارغير واقعي، مجدد، همپوشان ، انتر امور پژوهشي، عدم رعايت حقوق آزمودنيها، عدم استفاده درست از منابعذينفعان د

استفاده از ايميل جعلي براي داوري غير واقعي مقاالت  اي از قبيل معرفي نويسندگان يا داوران غير واقعي و ساخت وتكه

محكوم و در صورت تكرار يا محكوميت در مراجع  12تا  9توسط خود دانشجو و ... متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 قابل تشديد است. 20قضايي تنبيه تا بند 



تساب اثر به دانشجو شود يا در تدوين مقاله باشد : چنانچه تخلف در انجام پايان نامه باشد به طوري كه مانع ان1تبصره 

، متخلف عالوه بر اعمال تنبيهات ماده فوق به تنبيه ره شده باشدكه منجر به قبولي در دروس دانشگاهي يا تغيير در نم

 در درس يا تكاليف مربوطه نيز محكوم مي شود. 6بند 

( محكوم مي 6) بجز بند  9تا  5از تنبيهات بندهاي  همكاري كننده در هر يك از تخلفات پژوهشي به يكي :2تبصره 

 قابل تشديد است. 12گردد و درصورت تكرار ، تنبيه تا بند 

 تادن دیگری به جای خود در امتحانفرس 

محكوم مي شود و در صورت تكرار تنبيه تا  12تا 9در امتحان مربوط و يكي ازتنبيهات بندهاي  6متخلف به تنبيه بند 

 شديد است.قابل ت 14بند 

محكـوم   12تـا  9، متخلـف بــه يكـي از تنبيهـات بنـدهاي      اي ديگـري در امتحـان  : درصـورت شـركت بــه جــ    تبصره

 قابل تشديد است.  14، تنبيه تا بند و درصورت تكرارمي شود 

 حانی فروش یا افشای سواالت یا ورقه های امت ، خرید،سرقت

قابل تشديد  14، تا بند محكوم مي شود ودر صورت تكرار 12ات 9بندهاي به يكي از  6متخلف عالوه بر محكوميت به بند 

 است.

 ی برنامه های خوابگاه یا دانشگاه، ایجاد وقفه یا مزاحمت برااخالل 

هم محكوم مي  6و چنانچه اخالل منجر به انتفاع آموزشي دانشجو شود به بند  9تا 1متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 شود.

صورتي كه اخالل در برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه ، تكرار يا منجر به ايجاد اغتشاش در سطح دانشگاه يا در  :1تبصره 

 ( قابل تشديد است.6) بجز بند 10خوابگاه شود، تنبيه متخلف تا بند 

كيل گروه درصورتي كه اخالل در برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه ، منجربه اغتشاش با تحريك ديگران ياتش: 2تبصره 

 قابل تشديد است. 13همراه باشد، تنبيه متخلف تا بند 

تا  7: در صورتي كه اخالل منجر به اغتشاش و همراه با ضرب و جرح باشد، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 3تبصره 

 قابل تشديد است. 17محكوم مي شود ودر صورت تكرار، نتبيه تا بند  15



ر برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه به واسطه دادن اطالعات نا صحيح به دانشگاه يا كتمان در صورتي كه اخالل د :4تبصره 

( 6)بجز بند  8تا1حقايق اعم از شفاهي يا كتبي بوده و منجر به انتفاع دانشجو شود متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 محكوم مي شود.

 رسیدگی به تخلفات سیاسی -ج 

  هادادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از زوی عمد نسبت به خود ، گروهک های محارب ، مفسد یا افراد وابسته به آن 

محكوم مي شود اگر تخلف ، تكرار يا منجر به انتفاع گروهك هاي مذكور گردد  5تا  1متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 قابل تشديد است. 14تنبيه تا بند 

 الیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادیفع 

غير قانوني  در صورتي كه فعاليت و تبليغ به نفع گروهك هاي محارب و معاند نظام جمهوري اسالمي ايران يا گروه هاي

ام قضايي معاند نظام جمهوري اسالمي ايران تشخيص داده شده باشند، متخلف به يكي از منحله كه به موجب احك

( قابل تشديد و در صورتي كه منجر به 6)بجز بند  12، تا بند محكوم مي شود و درصورت تكرار 5ا ت 1بندهاي تنبيهات 

 قابل تشديد است. 14انتفاع آن ها گردد تنبيه تا بند 

 ، ادیان رسمی کشور یا ارتگاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسالمی به شعائر و مقدسات اسالمی یا ملیتوهین   

 ، پخش اعالمیه(الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسیفحاشی و استفاده از ) مانند 

 محكوم مي شود. 8تا  1متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

در صورتي كه ارتكاب عمل به صورت جمعي و به قصد بلوا و آشوب صورت گيرد يا به طور مكرر و بدون توجه   تبصره :

 قابل تشديد است. 13به تنبيهات قبلي واقع شود تنبيه تا بند 

 جاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاهای

ــان نظــام باشــد مت    ــه ارك ــوا و آشــوب در محــيط دانشــگاه در جهــت ضــربه زدن ب ــات  اگــر بل ــه يكــي از نتبيه ــف ب خل

  13تا  3بندهاي 

ه بـا همـاهنگي و برنامـه ريـزي قبلـي يـا بـا هـدايت گـروه هـاي غيـر قـانوني             ( محكوم مي شـود و چنانچـ   6بجز بند ) 

  قابل تشديد است. 20خارج از دانشگاه باشد يا تكرار شود تنبيه تا بند 

 



 رسیدگی به تخلفات اخالقی -د

 استعمال مواد اعتیاد آور) مخدر، توهم زا، روان گردان( یا استفاده از مشروبات الگلی 

ر دانشگاه يا ( محكوم مي شود و چنانچه تخلف تكرار شود يا د6) بجز بند  10تا  4متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 قابل تشديد است. 12بند ، صورت پذيرد يا آثار سوء عمومي داشته باشد تنبيه تا اماكن وابسته به آن

تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیاد آور یا استفاده از مشروبات الگلی) یا مشارکت یا همکاری دراین  

 خصوص(

فاده از اماكن وابسته به ( محكوم مي شود و درصورت است6) بجز بند  12تا  5متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

قابل  18( محكوم مي شود و درصورت تكرار ، تنبيه تا بند 6) بجز بند  16تا  7كي از تنبيهات بندهاي ، به يدانشگاه

 تشديد است.

تا  4شركت دراين جلسات به همراه استعمال مواد اعتياد آور يا استفاده از مشروبات الكلي موجب تنبيه از بند   تبصره :

 قابل تشديد است. 14يه تا بند ، تنب( مي شود و در صورت تكرار6ز بند )بج 12

 اعتیاد به مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی 

قابل  20محكوم مي شود ودر صورت  عدم توجه به تنبيهات قبلي تا بند   5تا  3متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 تشديد است.

ادامه تحصيل دانشجوي معتاد منوط به منفي بودن آزمايش مذكور و همكاري در درمان اعتياد و مراجعه مستمر   تبصره:

 وي به مركز مشاوره و روانپزشك خواهد بود.

 نگهداری ، خرید و فروش ، تولید یا توزیع مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی 

( محكوم مي شود و چنانچه تخلف تكرارشود يا از اماكن وابسته 6بند ) بجز  12تا 5متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 قابل تشديد است. 18يا مربوط به دانشگاه براي اين منظور استفاده كرده باشند تنبيه تا بند 

 ارتکاب قمار و تجاهر به آن 

، چنانچه به نفع برنده باشد به تآديه شرط قمار عبارت است از انجام بازي با شرط برد و با خت كه در آن بازنده موظف

، تجاهر به قمار است، درصورتي كه متخلف صرفآ مرتكب قمار با جسارت انجام گردد و ، علنياين عمل به شكل مكرر



) بجز بند  9تا 4و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به يكي از تنبيهات بندهاي  4تا 1گردد به يكي از تنبيهات بندهاي 

 قابل تشديد است. 12درصورت تكرار ، تنبيه تا بند  ( محكوم مي شود و6

 خرید و فروش یا توزیع آالت قمار

)بجز  12تا  5ا علم به استفاده از آن براي قمار صورت گيرد متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي چنانچه خريد و فروش ب

 قابل تشديد است. 14، تنبيه تا بند ( محكوم مي شود و درصورت تكرار6 بند

 ستفاده از هرگونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه ای غیر مجازا 

 5تا  1چنانچه متخلف از محيط يا امكانات دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد به يكي از تنبيهات بندهاي 

 قابل تشديد است. 9محكوم مي شود و درصورت تكرار ، تنبيه تا بند 

 ، توزیع یا تگهداری هر گونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه ای غیر مجاز تولید ، خرید و فروش ، تکثیر 

 قابل تشديد است. 14محكوم مي شود و درصورت تكرار ، تنبيه تا بند  12تا  5متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 می یا ضوابط پوشش ابالغی وزارت بهداشت رعایت پوشش اسال عدم 

 قابل تشديد است. 9، تنبيه تا بند تكرار و محكوم مي شود و درصورت  اصرار 5تا  1ندهاي متخلف به يكي از تنبيهات ب

 شئون دانشجویی عدم رعایت  

، منزلت و عرف مسلم كه دانشگاهيان آن را مذموم بدانند متخلف به يكي از ت ارتكاب هرگونه رفتار خالف شئوندرصور

 ( قابل تشديد است.6)بجز بند  9، تنبيه تا بند تكرار محكوم مي شود و درصورت 5تا  1تنبيهات بندهاي 

محكوم مي  3ا ت 1، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي انيات در دانشگاه يا اماكن مرتبطدرصورت استعمال دخ: 1تبصره 

 ( قابل تشديد است.6)بجز بند 9، تنبيه تا بند شود و درصورت تكرار

محكوم مي ( 6)بجز بند  9تا  5دانشگاهيان به يكي از تنبيهات بندهاي درصورت لطمه به حيثيت و شئون  :2تبصره 

 قابل تشديد است. 12، تنبيه تا بند شود و درصورت تكرار

چنانچه رفتار دانشجو منجر به سلب صالحيت حرفه اي وي در رشته هاي باليني گردد متخلف به يكي از  :3تبصره 

 قابل تشديد است. 20، تنبيه تا بند رصورت تكرارمحكوم مي شود و د 12تا 7تنبيهات بندهاي 

 

 



 عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم  

محكوم مي شود و چنانچه داراي شاكي خصوصي باشد يا عفت عمومي را  5تا  1متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 

 ( قابل تشديد است.6)بجز بند 10، تنبيه تا بند تكرارهود داشته باشد يا در صورت خدشه دار نمايد يا آثار علني و مش

، تحت تسلط وي قرار دارد، پژوهشي  محوله –چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمي كه حسب وظايف آموزشي  تبصره:

، متخلف به يكي از تنبيهات يت شاكي خصوصي و احراز وقوع تخلف، در صورت شكات ننمايدموازين محرز شرعي را رعاي

 قابل تشديد است. 20محكوم مي شود و درصورت تكرار ، تنبيه تا بند  12تا  9دهاي بن

 

 بخش چهارم 

 رسیدگی به پرونده انضباطی  فرایند

خواست شكايت خود را در كسي كه از وقوع تخلف متحمل ضر و زيان مي گردد و رسيدگي به شكايت شاكي،  -1

  مي نمايد

 حقوقي و مراجع ذيصالح داخل يا خارج از دانشگاه گزارش مكتوب مسئولين و اشخاص حقيقي يا -2

 دعوت دانشجو  -3

 ي از حقوق  مزبورخويش و مساعدت به منظور بهره مندآگاه سازي دانشجو نسبت به حقوق   -4

 ت شوراي انضباطيتفهيم موارد تخلف در مصاحبه در دبيرخانه يا جلسا -5

 حضور دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شوراي بدوي انضباطي -6

 ابالغ حكم يا تصميم شوراي بدوي به دانشجو -7

 درخواست اعتراض دانشجو به حكم شوراي بدوي انضباطي  -8

 رسيدگي مجدد پرونده در شوراي تجديدنظر انضباطي  -9

 ابالغ حكم قطعي تجديدنظر به دانشجو -10

 مي پذيرد انضباطي صورت تنها از طريق شوراي حكام انضباطي در خصوص دانشجويانصدور ا تبصره:

 

 



 مهمخیلی نکات 

ر شوراي د ساب دانشجوياني كه پرونده تخلف آنها، مهيماني، انتقالي يا تسويه حانصرافرسيدگي به در خواست  -1

در دست رسيدگي است يا اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده  انضباطي دانشگاه

 مي باشد ت و اعالم نظر قطعي شوراي انضباطياست منوط به موافق

به عهده شوراي  ا محيط هاي وابستهارتكابي دانشجو در داخل يا خارج از دانشگاه ي يدگي به تخلفاترس -2

 انضباطي مي باشد

آن درخصوص مراجع قضايي، گزينش سازمان ها و امثال پاسخگويي به مراجع ذيصالح استعالم كننده نظير  -3

به  دانشگاهدانشگاه صرفاً توسط دبيرخانه شوراي انضباطي  سوابق انضباطي دانشجويان و دانش آموختگان در

 عنوان تنها مرجع ذيصالح انجام مي گيرد

از سهمیه استعداد درخشان، استفاده دانشجوی عزیز، آیا می دانید دانشجویانی که دارای احکام انضباطی می باشند، 

 .  تخدام در مراکز دولتی محروم می باشندباالتر و استحصیل در مقاطع دریافت مجوز نشریه، عضویت در شوراهای صنفی، 

 

 راه های ارتباطی با شورای انضباطی دانشگاه 

آدرس: تهران، بزگراه شهيد همت غرب، بين بزرگراه چمران و شيخ فضل اهلل، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ساختمان 
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 https://gap.im/shora_enzebati.iranآدرس کانال شورای انضباطی در نرم افزار گپ:   

 

 پیروز باشید.ی و موفقیت برای شما عزیزان، ضمن آرزوی سالمت

 شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه
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