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 مقدمه 
 مسئولیت انجام ضمن که است موظف، دانشگاه مجموعه مدیریت در حساس نهادي عنوان به، انضباطی دانشجویاني شورا  

 استعدادهاي رشد راستاي در گاهدانش اساسی وظایف، متعالی اخالق و دانشجویی منش دانشجویان از تخطی به رسیدگی در خود
 به توهین و تحقیر موجبات که برخوردي از هرگونه و داشته مدنظر را آنان در نفس اعتمادبه و استقالل روحیه تقویت دانشجویان و

 و تجسس هرگونه از پرهیز به تأکید با است اما ناپذیر تنبیه اجتناب، مواردي در هرچند ؛ورزد اجتناب، کند می فراهم را دانشجو
 و شده آغاز ارشاد و تذکر مراحل اولین باشد؛ از دانشجو اجتماعی حیثیت و آبرو حفظ با توأم، برخورد این که دارد ضرورت، تفتیش
 .نماید ایجاد محیط و خاطی در فرد را اصالح به میل و تخلف از اجتناب زمینه

 تر دقیق تنظیم به منظور دارد وجود گرایی انونق سمت به شوراهاي انضباطی بیشتر چه هر دهی جهت در که ضرورتی با
 تاریخ فرهنگی به انقالب عالی شوراي سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مصوب انضباطی نامه آیین اساس بر، انضباطی احکام

 و تداخل از ابهام رفع و تخلفات تر جزئی تفکیک باهدف، حاضر» نامه شیوه« شود می نامیده» نامه آیین« اختصار به که 14/6/1374
 مراجع نیز تعیین و صادره احکام در بیشتر رویه وحدت نتیجه تنبیهات و در و تخلفات میان ایجاد تناسب و تطبیق، ها آن در کلیت

 . است شده  تخلفات تدوین برخی وقوع تشخیص براي صالحه
 

 :تعاریف
 

 و فناوري پزشکی و علوم، تحقیقات  بهداشت درمان و آموزشهاي نهخاوزارت: وزارتین -1-1
 

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

 عالی انقالب فرهنگی یا وزارتینپژوهشی داراي مجوز از شوراي  کزاعالی یا مر آموزشات سسمؤ هر یک از :دانشگاه  -1-3
 

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

 14/6/1374 مورخ
 

 سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مصوبنامه انضباطی دانشجویان  نامه اجرایی مربوط به آیین شیوهآخرین  :نامه شیوه -1-5

 14/6/1374 مورخ فرهنگی انقالب عالی شوراي
 

نامه  آیین ،و مقررات حاکم بر دانشگاه مغایر با قوانین کشور، ضوابط در فضاي حقیقی یا مجازي که انجام هر عملی: تخلف -1-6

 .باشدنامه اجرایی مربوطه  شیوه و انضباطی دانشجویان
 

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

 از شوراي بدوي انضباطی ب صادرهراي مکتو :حکم اولیه -1-8
 

 غیرقطعی ظر در حکمبراي تجدیدندرخواست  :تجدیدنظرخواهی -1-9
 

۲ 



قابل نامه  بدوي، تجدیدنظر یا مرکزي که براساس ضوابط این شیوه شوراهايراي مکتوب صادره از هریک از  :حکم قطعی -1-10

 .مورد اعتراض قرار نگرفته استاعتراض نیست یا در مهلت مقرر 
 

ه اجرایی انضباطی دانشجویان نامدر شیوه مندرجو ضوابط شورایی با ترکیب  :شوراي حل اختالف و ارشاد دانشجویی -1-11

 . نماید که براي ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوي تالش می
 

 

نامه  اجرایی آیین نامه در شیوه مندرجو ضوابط با ترکیب که  دانشگاه بدوي انضباطی دانشجویان شوراي :شوراي بدوي -1-12

گیري درباره آن  صمیمو تدانشگاه در  نشجودار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی داعهده ،انضباطی دانشجویان
 .است

 

نامه اجرایی  در شیوه مندرجو ضوابط با ترکیب  دانشگاه که ي تجدیدنظر انضباطی دانشجویانشورا :شوراي تجدیدنظر  -1-13

 .شودوارد رسیدگی مینامه انضباطی دانشجویان  آیین
 

نامه  در شیوه مندرجو ضوابط با ترکیب رتین که در هر یک از وزا مرکزي انضباطی دانشجویان شوراي: شوراي مرکزي -1-14

 .شودوارد رسیدگی می یاننامه انضباطی دانشجو اجرایی آیین

۳ 



 اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی
 

 

 اصل قانونی بودن تخلفات .1

و در احراز  شده است احصاء لف عنوان تخ به اجرایی نامه شیوهیا  طینامه انضبا هاي دانشجو تخلف است که در آیین آن دسته از رفتار
 .تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است

 

 اصل قانونی بودن تنبیهات .2

 . استدانشجو احصاء گردیده قابل اعمال نسبت به  اجرایی  نامه شیوه دانشجویان و طینامه انضبا آیینآن دسته از تنبیهات که در 

 
 ونی بودن آیین رسیدگیاصل قان .3

 . نمایند به تخلف دانشجو رسیدگی میه نام شیوه و نامه آیینضوابط مقرر در مطابق شوراهاي انضباطی 

 
 اصل برائت .4

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

 .شودتفسیردانشجو  هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی، باید به نفع. الف
 . شودتفسیر احراز انتساب تخلف ارتکابی، باید به نفع دانشجو  هرگونه شک در. ب
 .دلیل ندارد نیاز به ارائه دانشجو براي اثبات برائت خود بر احراز و انتساب تخلف، هرگونه دلیل، مبنیدر صورت عدم وجود . پ
این در  ي که، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در موارددانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی. ت

 .است شده  بینی پیش نامه شیوه

 
 طرفی اصل بی .5

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

 
 اصل حق دفاع .6

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

  
 اصل حق بر استماع .7

 .دفاعیات مکتوب یا شفاهی خود را به استماع اعضاي شوراي بدوي برساندتواند  می دانشجو
 
 

۴ 



 

 اصل محرمانگی .8

یه مراحل تشکیل پرونده تا ابالغ و اجراي حکم قطعی دانشجو جز هرگونه انتشار اطالعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی در کل
 .نامه ممنوع است و شیوه نامه شده در آیین بینی پیشدر موارد 

 
 اصل تناسب .9

سوابق آموزشی و ، شدت تخلف ارتکابی نامه، باید در صدور حکم و شیوه نامه آیین وفق در حدود صالحیت خود هاي انضباطیشورا
ي رأو  دنتناسب و تجانس تخلف ارتکابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار ده، قتضائات فضاي دانشجوییا، انضباطی دانشجو

 .خواهد بودخواهی در مراجع تجدیدنظري أربه تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از مصادیق نقض 
 

 
 اصل رفتار برابر .10

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

 
 اصل برابري  .11

هرگونه تبعیض بر مبناي جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال ؛ نامه برابرند نامه و شیوه کلیه دانشجویان در برابر آیین
 . آن ممنوع است

 
 اصل ارائه مبانی تصمیم .12

شواهد و قرائن متقن و  ،مستندات م خود را براساسدالیل تصمی، یا شکایات سنجی گزارشات پس از بررسی و صحتشوراها باید 
  که مستند به ادله هر یک از منابع حقیقی یا حقوقی صرف گزارش اعالمی از سوي؛ کنندحکم صادره ذکر نامه در  شیوه منطبق با

  .ردقرار گیاحراز تخلف  تواند مبناي معارض یا ناهماهنگ باشد نمی ،یقینی نباشد یا با سایر دالیل و امارات

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

  .ی استالزام شجودانمنشور حقوق  هاي مقرر در حقوق و آزادياحترام به  اخالقی و و موازین شرعیرعایت  ،حفظ کرامت انسانی

 
 اصل شفافیت  .14

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

 
 
 

۵ 



 صل عدم تجسسا .15

 اطالعاتو  ادلّهیا  حریم خصوصی دانشجوتجسس در هیچ موردي مجاز به  درشوراها رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و  
تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو و تحقیق  نیستندبراي تحصیل شواهد تخلف جاري با موضوع  مرتبط ریغ طرح سؤاالتو 

مانند تهیه ( ادله و شواهدي که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند بر این اساس؛ .استمجاز 
تواند مستند نمی )....نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازي شخصی متعلق به دانشجو و فیلم، صوت و تصویر مخفیانه هرگونه

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

 
 منصفانه رسیدگیاصل حق بر . 16

 :را به شرح ذیل داردطی مهلت منطقی  مندي از یک رسیدگی عادالنه و منصفانه  دانشجو حق بهره
 .به وي تفهیم شود ترین زماندر کوتاه صورت روشن و ساده تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن، به. الف
 معرفی شاهدامکان . ب
 حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات غیرقطعی. پ
 به طور رایگان و دفاع حضوري تترجمه دفاعیامصاحبه و تفهیم تخلف،  دراستفاده از مترجم حق . ت
ارف و برداشت متعبا تنها  و از هرگونه شک و شبهه و شائبه دور  باشد که به يا گونه ابرازي و استنادي علیه دانشجو باید به  ادله. ث

 .است ه هر منظور ممنوعو اجبار به اقرار به هر نحو و بوي آزار و تخلف ادعایی باشد   کننده اثبات ،معقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶ 



 تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضاي شوراهاي انضباطی دانشجویان :بخش اول
 

و نیز ضرورت تمایز میان اعضاي شوراهاي بدوي و تجدیدنظر هاي انضباطی  هاي پیشین از عملکرد شورا تجربه بر  هیتکبا  -1ماده 

 سییر ؛شود به شرح زیر تعیین می ها آنها و مرکزي و شرایط عضویت  هاي انضباطی دانشگاه ها، ترکیب اعضاي شورا دانشگاه
 .نمایددام اقشوراهاي انضباطی دانشگاه نسبت به ترمیم و تکمیل اعضاي باید دانشگاه پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم 

 

اعم از ( سیدالتأسیجدعالی آموزشهاي  یا مجموعه موسساتها،  ها، دانشکده دانشگاه در شوراي انضباطی تشکیل :1تبصره 

ه تأیید شوراي مرکزي منوط ب )... وهاي اقماري  ، دانشکدهپیام نورکاربردي، -اي، جامع علمیحرفه فنی غیردولتی، -غیرانتفاعی
، جهت رسیدگی به جوار همهاي  دانشگاه الزم را احراز ننمایند، شوراي انضباطی یکی از چنانچه شرایط تأیید و است ربط يذوزارتین 

 .گردد تخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین می
 

ن وفق ای یا شرایط مربوطه شده نییتععضوي از اعضاي  هایی که مجموعهو  ها شروع فعالیت شوراهاي انضباطی دانشگاه :2 تبصره

؛ ارسال ابالغیه اعضا به شوراي مرکزي وزارتین حسب مورد است دبیرخانه شوراي مرکزي منوط به اخذ تاییدیه دنامه را ندارن شیوه
  .پیش از شروع فعالیت الزامی است

 

 

 ترکیب اعضاي شوراهاي انضباطی دانشجویان  ـ مبحث اول
 

 :از اند عبارتدانشگاه شوراي بدوي ترکیب اعضاي  -2ماده 

 شوراي بدوي سییرعنوان  دانشگاه به دانشجوییفرهنگی، معاون  .1

و در (دفتر نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـري در دانشـگاه       ول ؤمسیکی از اعضاي هیات علمی گروه معارف یا نماینده  .2
 ولؤمسـ  هادبه پیشـن ) هاي استان صورت فقدان، نماینده رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 دفتر نهاد و حکم رییس دانشگاه
فرهنگـی،   بـه پیشـنهاد معـاون   ) هـا  در صورت فقدان، از سـایر دانشـگاه  (یکی از اعضاي هیات علمی گروه حقوق دانشگاه  .3

 دانشجویی دانشگاه و حکم رییس دانشگاه

  اهرییس دانشگ پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکمنفر عضو هیات علمی دانشگاه به  دو .4
  رییس دانشگاهانشجویی و حکم فرهنگی، د پیشنهاد معاونبه  )ترجیحا از دو جنس مخالف(شگاه دو نفر دانشجوي دان .5

  بدون داشتن حق رايدانشجویی و حکم رییس دانشگاه فرهنگی، پیشنهاد معاون  هب بدوي شورايدبیر  .6
 

عضـو دیگـر    سـه ، دبیـر و حـداقل   سیـی ره و جلسات با حضور شورا با انتخاب و صدور حکم کلیه اعضا وجاهت قانونی یافت:  تبصره

 .رأي موافق معتبر است چهاریابد و تصمیمات آن با  رسمیت می
 

۷ 



شوراي بدوي به عنوان مسئول دبیرخانه شوراي  عنوان واحدي متشکل از دبیر دبیرخانه شوراي انضباطی به در هر دانشگاه -3ماده 

نامـه   شـیوه  نامـه و  آیـین  در دار انجام تکالیف مقرر عهده) ترجیحاً کارشناس حقوقی(باطی کارشناس امور انضحداقل یک  وانضباطی 
 .شود ارشناسان دبیرخانه افزوده میو حسب افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه، به ترکیب ک باشند می

 

د دانشجویی، متشکل از دبیر نسبت به تشکیل شوراي حل اختالف و ارشا توانند حسب تشخیص ها می دانشگاهروساي  -4ماده 

هبري رو یکی از معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وي ،شورا سییر عنوان  بهشوراي بدوي 
جنبه  در صورت فقدان موضوع شکایت شاکیان خصوصیبا  اختالفات دانشجویانبراي حل اعضاء حکم پس از صدور  در دانشگاه،

 و ، امضاءاعضاي شوراي مزبور، مراتب صورتجلسهوفق نظر اکثریت  صالحدیددر صورت رضایت شاکی و  قدام نمایند؛ا، عمومی
 .گردد مختومه می

 

 :از اند عبارتترکیب اعضاي شوراي تجدیدنظر دانشگاه  -5ماده 
 

 شوراي تجدیدنظر سییرعنوان  دانشگاه به سییر .1
رییس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام  ،در صورت فقدان( ي در دانشگاهنمایندگی مقام معظم رهبرنهاد ول دفتر ؤمس .2

 )هاي استان معظم رهبري در دانشگاه

 دانشگاه سییرفرهنگی، دانشجویی و انتخاب  پیشنهاد معاون ی دانشگاه بهعلم هیأتدو نفر از اعضاي  .3
 دانشگاه سییریک نفر دانشجوي دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و انتخاب  .4
 وراي تجدیدنظر بدون داشتن حق رأيدبیر ش عنوان بهدانشجویی دانشگاه، معاون فرهنگی،  .5

 

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

 .ستیابد و احکام آن با سه رأي موافق معتبر ا رسمیت می
 

 :از ندا عبارتوزارتین  مرکزي شوراي ترکیب اعضاي -6ماده 

دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،      فرهنگی و معاون  رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یا .1
 حسب مورد به عنوان رییس شورا

مقـام معظـم    ینماینـدگ  نهـاد ریـیس  هاد پیشـن  ها بـه  نمایندگی مقام معظم رهبري در یکی از دانشگاهنهاد ول دفتر ؤمس .2
 بر حسب مورد حکم وزیرو  ها رهبري در دانشگاه

 بر حسب موردپیشنهاد رییس شوراي مرکزي و حکم وزیر به ها  از بین اعضاي هیات علمی دانشگاهیک نفر حقوقدان  .3

شوراي مرکزي و حکم وزیر به پیشنهاد رییس  حق راي به عنوان دبیر شوراداشتن ول دبیرخانه شوراي مرکزي بدون ؤمس .4
 بر حسب مورد

کـه در  (مـورد  بـر حسـب   و حکم وزیـر  وزارتین رییس شوراي مرکزيپیشنهاد  به ها نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه دو .5
 )خواهد بودمدیر کل دانشجویان داخل سازمان دانشجویان  ،وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري یکی از اعضاي هیئت علمی

به پیشنهاد رییس شـوراي مرکـزي و حکـم وزیـر بـر      ها  از میان اعضاي شوراي انضباطی دانشگاهرجیحا تنفر دانشجو  یک .6
 حسب مورد

۸ 



 ها بنا به پیشنهاد رییس شوراي مرکزي وزارتین و حکم وزیر بر حسب مورد   دانشجویی دانشگاه ینمعاوندو نفر از  .7

مرکـز خـدمات آموزشـی وزارت بهداشـت، درمـان و       و ریـیس  آوري ن، تحقیقات و فـ معاون دانشجویان داخل وزارت علوم .8
 آموزش پزشکی

 

عضـو   پـنج  ریـیس، دبیـر و   جلسـات بـا حضـور    کلیه اعضا وجاهت قانونی یافته و با انتخاب و صدور حکم  شوراي مرکزي :1تبصره 

 .استرأي موافق معتبر  پنجیابد و تصمیمات جلسه با حداقل  ي رسمیت میرأ صاحب
 

 .گردد در شوراهاي انضباطی دانشگاه، با ابالغ حکم عضویت در شوراي مرکزي لغو میمنتخب  اعضاي عضویت :2تبصره 

 
 

 ط انتخاب اعضاي شوراهاي انضباطی دانشجویانیشرا ـ مبحث دوم
 

از  نظر ي و استقاللدار امانتشوند باید در تقوي،  کلیه اعضاي شوراهاي انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می -7ماده 

 .باشند و متاهل سوءسابقهفاقد ، حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق
  

 

 : شرایط عضو دانشجویی -8ماده 
 

هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه، از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتري  در صورت وجود دورهمتأهل و  حاًیترج .1
 .باشند

آنکه یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در یا  نده باشندرا گذرا نیمی از واحدهاي آموزشی دوره تحصیلی خودترجیحا  .2
 . همان دانشگاه به پایان رسانده باشند

 . مشروط نشده باشنددر طی مدت تحصیل خود  .3

 .باشند سابقه انضباطیفاقد سوء  .4
   
 : شرایط دبیر بدوي و مرکزي -9ماده 

که واجد پست  یا وزارتین دانشگاه انضباطیوزه دانشجویی ترجیحاً امور از بین کارکنان ح و مرکزي ها دانشگاهشوراي بدوي دبیر 
متأهل و داراي  که آند مشروط بر نشو انتخاب می یا وزارتین ی دانشگاهعلم هیأتسازمانی کارشناسی یا باالتر هستند یا از اعضاي 
هاي آموزشی الزم جهت  ي فردي و طی دورهها تیصالحد؛ ضمناً ارسال مدارك نحسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باش

 . و اخذ تأییدیه آن مرجع الزامی است مرکزي به شورايها  دانشگاهد شروع به کار دبیران بدوي جدی
 

 دانشجویان انضباطی شوراهاي اعضاي تایید و ابالغ سوم ـ مبحث
 

وزیر و شوراهاي بدوي و تجدیدنظر به امضاي  اعضاي شوراي مرکزي به امضاي هر یک از و ابالغ احکام عضویتتأیید  -10ماده 

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

۹ 



در هر یک از تواند  میو  استدانشگاه شوراي تجدیدنظر  سییرتشخیص به اعضاي شوراهاي دانشگاه  دییتاعزل و عدم  : 1تبصره 

 :تخاب اعضا نسبت به جایگزینی اعضاي منتخب اقدام نمایدان طیشراموارد زیر با رعایت 
  رموجهیغسه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت  .1
 عدم امکان حضور در جلسات شوراي انضباطی به مدت یک نیمسال یا بیشتر .2
 از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا .3

 

عنوان نماینده، جانشین یا هر عنوان  ایگزین جهت شرکت در جلسات بهپس از تعیین اعضاي شوراها، معرفی فرد ج:  2تبصره 

 .گردد نبوده و موجب عدم وجاهت آراي صادره می ریپذ امکاندیگر، برابر ضوابط 
 

، بوده و شورا ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد نامه وهیشدر این  شده نییتعچنانچه هر یک از اعضاي شورا، فاقد شرایط  :3تبصره  

 .ستعالم نمایدشوراي مرکزي ادبیرخانه از  الزم است رییس شورا در مورد وي
 

عنوان  باشند، معاون دانشجویی به  شده لیتشکصورت مجزا  چنانچه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه، به: 4تبصره 

 .گردد یمدبیر شوراي تجدیدنظر و رییس شوراي بدوي انتخاب 
 

بوده یا در آن موضوع قبالً  از موضوعاتی که خود طرف دعوا کی چیههاي بدوي، تجدیدنظر یا مرکزي، در رااعضاي شو -11ماده 

رأي داده باشند یا یکی از شاکی و متخلف با وي رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر یک از طبقات ارث دارد، حق رأي ندارند؛ 
 .پرونده مانعی نداردلیکن ارائه توضیح یا اعالم نظر در بعد شکلی 

۱۰ 



 تخلفات و تنبیهات :بخش دوم

 تنبیهات مبحث اول ـ تفکیک
 

 :شوند می زیر تفکیک صورت نامه به آیین 7تنبیهات ماده تر احکام انضباطی،  دقیق منظور استناد و تطبیق به -12ماده 
 

 :اعمال شود تواند یي انضباطی دانشگاه یا مرکزي نسبت به دانشجویان محکم شورا تنبیهاتی که با -الف

  بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو احضار و اخطار شفاهی .1
 پرونده انضباطی دانشجو تذکر کتبی بدون درج در .2
 پرونده انضباطی دانشجو اخطار کتبی بدون درج در .3
 پرونده انضباطی دانشجو تذکر کتبی و درج در .4
 پرونده انضباطی دانشجو توبیخ کتبی و درج در .5
 مربوط به تخلف تکالیفیا  ، آزموندر درس /.25دادن نمره  .6

زمان  تا مدت خوابگاه و غیره از یک ماهقبیل وام،  ها، از یا ایجاد تغییر در آندانشگاه  محرومیت از تسهیالت رفاهی .7
 باقیمانده از تحصیل

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

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

 

 :اعمال شودنسبت به دانشجو تواند  میشوراي مرکزي با حکم تنبیهاتی که فقط  -ب

 بدون احتساب سنوات  ماه 18تا  13یا از مدت سه نیمسال  منع موقت از تحصیل به .13
 با احتساب سنوات  ماه 18تا  13یا از مدت سه نیمسال  منع موقت از تحصیل به .14
 بدون احتساب سنوات  ماه 24تا  18یا از هار نیمسال مدت چ منع موقت از تحصیل به .15
 با احتساب سنوات  ماه 24تا  18یا از  مدت چهار نیمسال منع موقت از تحصیل به .16
 تغییر محل تحصیل دانشجو  .17
 دولتی به  شهریه پردازدانشجو از  تبدیل دوره تحصیلی .18

 مون ورودياخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آز .19
  سال 5ها تا  محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهاخراج دانشجو از دانشگاه با  .20

 
 
 

 

۱۱ 



 مبحث دوم ـ قواعد عمومی تنبیهات
 
 

با یکی از دیگر بندها و نیز  8و  7،  6ندهاي تنبیهات ب کیبصورت تر صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف، تنها به -13ماده 

مجاز مشروط به رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده براي تخلفات  16تا  9هر یک از بندهاي  با 18و  17ترکیب تنبیهات بندهاي 
 . است

 

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

 .نامه مجاز است آیین 7ماده 
 

طور  تخلف بهو شروع به انجام آن نماید ولیکن ر مواردي که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجد :شروع به تخلف -15ماده 

به تنبیه همان  نامه را داشته باشد، محکوم  یکی از تخلفات مصرح در شیوه گرفته عنوان نانچه اقدامات انجامکامل واقع نشود، چ
مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً  تخلف اعمال می گردد؛ مقرر در مورددر غیر اینصورت حداقل تنبیه  شود تخلف می

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

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

 .شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست رسیدگی میدارد شدیدتري 
 

جداگانه حکم براي هر یک از تخلفات،  اگر دانشجو مرتکب چندین تخلف با عناوین مختلف شود :تعدد مادي تخلف -17ماده 

 .شود می صادر
 

ي حکم انضباطی مبتنی بر محرومیت از تحصیل، حکم محرومیت از تحصیل دیگري صادر شود چنانچه قبل از اتمام اجرا: 1تبصره 

 .شود صورت یکی از تنبیهات اجرا می تنبیه اشد و در غیر این صرفاًباشند  هاي مختلف مزبور با مدت هاي در صورتی که محرومیت
 

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

 .دشو نبیه مقرر در آن بند محکوم میخاطی به ت حکم صادره،
 

ها یـک بنـد اصـلی نامیـده      هر یک از این گروه مواد هستندنامه  آیین 6ماده هاي الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات  گروه: 3تبصره 

تنبیـه   شـود و بایـد   از یک نوع تلقی شده و مصداق تعدد مادي تخلف محسوب نمـی  ،از مواد هر یکتخلفات زیرمجموعه و شود  می
 .گردد انتخاب  از دامنه اشدصرفا  ،متناسب

 

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

 .شود محسوب می تخلف تحصیلی، تکرار
 

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

 .تقاضاي تجمیع آراء و صدور حکم واحد نماید باالترتواند از مرجع  صورت صدور آراء متعدد، دانشجو می
 

۱۲ 



ي منع موقت از ها یا ماه ها توان برخی از نیمسال می تحصیلی هاي هاي مشتمل بر محرومیت محکومیتدر هر یک از  -19ماده 

با احتساب محرومیت از تحصیل که  مشروط به آن تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت
  .شودنمنجر به اخراج آموزشی دانشجو سنوات 

 

اند، موضوعیت  دانشجویانی که کلیه واحدهاي درسی خود را گذرانده در خصوص 18تا  9هاي  احکام صادره موضوع بند -20ماده 

به صورت منع موقت از اعطاي مدرك تحصیلی با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن  16تا  9ندارد و تنبیهات بندهاي 
  .دگردواحدهاي درسی یا منع صدور مدرك تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهاي درسی صادر و اعمال می

 

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

 . است ي صادرکننده حکممنوط به صالحدید شورا اند محکوم شده 16تا  9بندهاي 
 

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

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

  .شود همسر دانشجو اطالع داده می
 

بنا به حسب مورد  ،شاکی ، ایجاد صلح و سازش یا اخذ رضایتهاي انضباطی، اخذ تعهد رسیدگی به پروندهاز بدو تا پایان  -23ماده 

  .مجاز استتخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی به منظور  صالحدید هر یک از شوراها
 

تا پیش از صدور حکم از سوي مرجع باالتر و پیش از در صورت صالحدید توانند  کننده حکم میشوراهاي انضباطی صادر -24ماده 

شده  نسبت به تعلیق تمام یا بخشی از احکام صادر ،)به جز موارد استثناشده( نامه آیین 7ماده  8تبصره ، مطابق آموختگی دانش
 .اقدام کنند

 

 مانده از تحصیل حکم دانشجو اقدام نمایند و دانشجو طی مدت باقیاجراي چنانچه شوراهاي انضباطی نسبت به تعلیق  :1تبصره 

 هر در قی قبلی نیز به اجرا درخواهد آمد؛که به صدور حکم انضباطی قطعی منجر شود، حکم تعلیمایداقدام به تخلف دیگري ن
 .استتا پایان مقطع تحصیلی جاري دانشجو  اعتبار اجراي حکم تعلیقی صورت

 

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

، استفاده از سرقت مکرر ،)زنا و لواط از قبیل (عمال شنیع ا :  تخلفات در جز بهشمول دارد  احکام صادرهکلیه  این ماده بر :3تبصره 

 الکلی و مشروباتتوزیع مواد مخدر هاي ملحد، مفسد یا محارب،  گروهک عضویت یا فعالیت در سالح،
 

 

 

 

 

۱۳ 



 مبحث سوم ـ تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات
 

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

تخلفات  ، وجرح ضرب تهمت،ن، از قبیل تهدید، تطمیع، توهی(عمومی دانشجویان  تخلفاترسیدگی به  -الف

 )... و اختالس، قتل جعل، سرقت، رشوه،اي و مخابراتی،  رایانه
 

  و نشر اکاذیب ، تهمت، افتراهتک حرمتتهدید، تطمیع، توهین، فحاشی،  -25ماده 

 .قابل تشدید است 12تنبیه تا بند تکرار ت و در صورشود  محکوم می) 6جز بند ب( 9تا  3ات بندهاي به یکی از تنبیه متخلف
 

 ، متخلـف ي دولتی باشدها دستگاه سئوالنم، کارمندان دانشگاه یا مسئوالنی، علم هیأتي از اعضاشاکی، یکی  که یدرصورت:  تبصره

 .قابل تشدید است)  6بجز بند (14تا بند تنبیه  ،و در صورت تکرارشود  میمحکوم ) 6بجز بند ( 12تا  3به یکی از تنبیهات بندهاي 
 

 

 ضرب  -26ماده 

 .شود محکوم می) 6بجز بند ( 9تا  4به یکی از تنبیهات بندهاي  متخلف
 

تـا بنـد   شـود تنبیـه    ن دانشگاه باشد یا تخلف تکـرار یا کارمندا مسئوالنی، علم هیأتمضروب یکی از اعضاي  که صورتی در: 1تبصره 

 .قابل تشدید است)  6بجز بند (13
 

 .قابل تشدید است 12تا بند  ین به تناسبمتخلفتنبیه ، باشد ) بیش از سه نفر(ی جمع دستهصورت  که نزاع به صورتی در: 2تبصره 
 

  محکوم و در ) 6بجز بند ( 12تا  5رب و درگیري که منتهی به جرح شده باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي ضدر : 3تبصره

قابل تشدید  16تنبیه تا بند  متناسب با مورد باشدیا به صورت جمعی وجرح بسیار شدید  یا ضرب شود تکرارتخلف  ی کهصورت
  .است

 

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

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

 دانشگاه

 .قابل تشدید است 9تا بند بیه تنو در صورت تکرار شود  محکوم می) 6بند بجز( 8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي  
  

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

و در محکوم  10تا  1و یکی از تنبیهات بندهاي  6درسی دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند 
 .قابل تشدید است 12تنبیه تا بند  ،ورت تکرارص

 

گردد و در صورت  محکوم می 12تا  5بندهاي تنبیهات متخلف به یکی از  ،در صورت جعل گواهی فراغت از تحصیل :2تبصره 

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

۱۴ 



یا جزئی از شرایط پذیرش وي در دانشگاه باشد، عالوه بر  دانشجو فته شدنکه ارائه سند جعلی منجر به پذیر صورتی در: 3تبصره 

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

 سرقت  -28ماده 
 

قابل  )6بند بجز ( 12تا بند تنبیه  ،تکرار در صورتو شود  میمحکوم   5تا  2یکی از تنبیهات بندهاي و  8تنبیه بند متخلف به 
 .تشدید است

 

در محکوم و  18  تا 9و یکی از تنبیهات بندهاي  8تنبیه بند متخلف به  ،باشد باندهاي سرقتمشارکت سرقت با چنانچه  :1تبصره 

 .قابل تشدید است 20تنبیه تا بند  ،صورت تکرار
 

تسهیل ارتکاب اعمـال  سبب  که ينحو  بهمان کند، هر کس با تبانی، اطالعات مربوط به فعالیت مجرمانه باند سرقت را کت :2تبصره 

 .قابل تشدید است 12تنبیه تا بند  ،و در صورت تکرارشود  میمحکوم ) 6بند بجز( 9تا  1بندهاي هاتیاز تنببه یکی مجرمانه گردد 
 

 

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

دانشگاه ایراد خسارت به اموال عمومی  یا درامانت خیانت  یا از یا به یکی از دانشگاهیان کالهبرداري یا رشوه اخذ یا دادندر صورت 
به یکی از تنبیهات  ،8به جبران خسارت وارده طبق بند متخلف ، عالوه بر محکومیت )شخصی در صورت وجود شاکیاموال یا (

 .قابل تشدید است) 6بجز بند ( 9نبیه تا بند ت ،رت تکرارو در صوشود  محکوم می 5تا  1بندهاي 
 

و  6به تنبیه بنـد  متخلف ی از دروس دانشگاهی شده باشد کی درمنجر به نمره قبولی متخلف تخلف  ارتکاب  که یدرصورت :1تبصره 

 .قابل تشدید است 12تنبیه تا بند  ،و در صورت تکرارشود  محکوم می 10یا 9یکی از تنبیهات بندهاي 
 

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

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

عالوه بر  تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشارکت در آن،  به ، متخلفمبنی بر اختالس در صورت محکومیت قضایی: 3تبصره 

 20تنبیه تا بند  ،و در صورت تکرارشود  محکوم می) 6بجز بند ( 13تا  1به یکی از تنبیهات بندهاي   8جبران خسارت طبق بند 
 .قابل تشدید است

 

 12تا  7ن خسارت، به یکی از تنبیهات بندهاي متخلف ضمن جبراهاي هرمی و امثال آن  لیت در شرکتفعادر صورت : 4تبصره

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

  :سالح استفاده ازیا  نگهداري، حمل، خرید و فروش -30ماده 

از تنبیهات  تناسب مورد، متخلف به یکی سرد غیرمجاز، افشانه و شوکر، به یا فروش اسلحه گرم و در صورت نگهداري، حمل، خرید
 .قابل تشدید است 16تنبیه تا بند  ،و در صورت تکرارمحکوم ) 6بجز بند ( 14تا  5 بندهاي 

 

و گردد  محکوم می12تا  9 هاي نمایی با اسلحه، مرتکب به یکی از تنبیهات بند در صورت تهدید، اخاذي، تظاهر یا قدرت :1 تبصره

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

۱۵ 



 

که اخاذي بدون سالح انجام شود و عمل ارتکابی مشمول عنوان کالهبرداري یا تحصیل مال از طریق نامشـروع   صورتی در :2تبصره 

 .اي مرتبط قابل رسیدگی خواهد بوده یا تبصره 29د ماده وفق مفا شود
 

  :ارتکاب قتل عمد -31ماده 

 .االجرا است در خصوص وي الزم 20یا  19در صورت محکومیت قضایی، تنبیهات بندهاي  
 

الـی   15یکـی از تنبیهـات بنـدهاي     به مباشرت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمددر صورت محکومیت قضایی مبنی بر  : 1 تبصره

  .شود می محکوم  20

تواند نسبت به ارائـه پیشـنهاد تغییـر محـل      شوراي تجدیدنظر می اشدمحکوم شده بچنانچه دانشجویی به قتل غیر عمد : 2 تبصره

  .ه شوراي مرکزي اقدام نمایدنامبرده ب تحصیل
 

 :اي و مخابراتی تخلفات رایانه -32 ماده

زي سا تغییر، محو، متوقف(اي  کردن، سابوتاژ رایانه کردن، ویروسی هکاز قبیل  درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضاي مجازي 
ضبط صدا  کردن و دستیابی غیرمجاز به اطالعات، از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی) افزاري افزاري یا سخت نرم(، تخریب رایانه ...)و

وارد شـدن بـه    ،ي مربوط به دانشـگاه ها داده یا اطالعات ، افشا یا انتشار اسناد،فروشها،  یا انتشار آن بدون مجوزهاي  یا تصویربرداري
صـفحات   صـوتی و تصـویري  تصاویر یا محصـوالت   ،از اطالعاتیا سوء استفاده استفاده ابزاري یا در فضاي وب  ی افرادحریم خصوص

شنود غیرقانونی، تهیه  )مشابه یا موارد موارداین اقدام در تهدید به یا ... ، ، انتشارافشااخاذي، اعم از ( حقوقی یاافراد حقیقی  شخصی
هـاي   نفـوذ بـه سـایت     ،دینـی  مقدسات ، اهانت بههتک حرمت اشخاصتهدید و ملی،  قی و ضدامنیتهاي غیراخال ها و وبالگ سایت

 موضـوعات یـا انتشـار    دانلود ،بارگذارياخالل در سطح دسترسی افراد، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا هاي مخرب،  دولتی، ارسال ایمیل
محکـوم  ) 6بجز بنـد  ( 10تا  4ف، به یکی از تنبیهات بندهاي متخلف به تناسب تخل، و کلیه جرایم عمومی در فضاي وب غیراخالقی

 .شود می

قابل تشدید  20تنبیه تا بند نسبت سطح تأثیر تخلف،  به اي باشد د یا داراي ابعاد گستردهتخلف تکرار گرد که یدرصورت :تبصره

 .است
 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶ 



 اداريو  رسیدگی به تخلفات آموزشی -ب
 

 :هاي آموزشی عالیتها یا ف آزمون تقلب در -33ماده 

که مجاز نباشد، با قصد قبلی براي ارائه نتیجه  نحوي تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امکانات به
متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات  و) هاي مربوطه در درس یا آزمون( 6تنبیه بند  متخلف به یک فعالیت آموزشی موظف؛

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

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

 . گردد طی ارسال میو با تأیید معاونت آموزشی دانشکده به شوراي انضبا
 

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

تخلف دانشـجو وفـق   ، ها محرز نگردد از آنبه نحوي که استفاده  غیر مجازبه همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات : 3تبصره 

 . شودمیمحکوم  5تا 1ه یکی از تنبیهات بندهاي صرفا بو  فوق، احرازماده 
 

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

تـا   1بندهاي تنبیهات کی از یمحکوم شود، همکاري کننده در آن تقلب نیز به  6چنانچه دانشجوي مرتکب تقلب به بند  : 5تبصره 

 .گردد محکوم می تعلیقی 6بند  و 5
 

 9تـا   5یکی از تنبیهـات بنـدهاي    به متناسب با نوع تقلبمتخلف  ،در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع کشوري : 6تبصره 

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

 

 :هاي پژوهشی تقلب در فعالیت -34ماده 

نفعـان در  سرقت، اجاره یا داده سازي علمی، عدم تعهد و مسـئولیت نسـبت بـه ذي   ت ارتکاب هر نوع تخلف پژوهشی مانند در صور 
 از قبیـل اي ها، عدم استفاده درست از منابع، انتشار غیر واقعی، مجـدد، همپوشـان و تکـه   امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی

..... و ساخت و استفاده از ایمیل جعلی براي داوري غیرواقعی مقاالت توسط خـود دانشـجو    معرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و
قابـل تشـدید    20تا بنـد  تنبیه محکوم و در صورت تکرار یا محکومیت درمراجع قضایی  12تا  9متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 

 .است
 

 به تدوین مقاله باشد که منجر یا در مانع انتساب اثر به دانشجو شوده به طوري کنامه باشد  در انجام پایانچنانچه تخلف :  1 تبصره

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

 

 .نظر شوراي مرکزي مالك عمل خواهد بود آموختگی احراز گرددپس از دانش دانشجو تخلف پژوهشیِ که مواردي  در : 2 تبصره
 

و در  گردد می محکوم) 6بجز بند( 9تا  5 به یکی از تنبیهات بندهاي تخلفات پژوهشیهر یک ازکننده در  همکاري : 3 تبصره

 .قابل تشدید است 12تا بند تنبیه  ،صورت تکرار

۱۷ 



 :ر امتحانجاي خود د فرستادن دیگري به -35ماده 

 14تنبیه تا بند  ،تکرار و در صورتشود  میمحکوم  12تا  9در امتحان مربوط و یکی از تنبیهات بندهاي  6 متخلف به تنبیه بند
 .قابل تشدید است

 

و در صورت شود  میمحکوم  12تا  9ه یکی از تنبیهات بندهاي متخلف ب، جاي دیگري در امتحان شرکت بهدر صورت : 1تبصره 

 .قابل تشدید است14تنبیه تا بند  ،تکرار

 35و  33مـواد  ول شـوند مشـم   عنوان آزمون رسـمی بـه دانشـجویان اعـالم مـی      هایی که از سوي دانشگاه به کلیه آزمون :2تبصره 

 .شوند می

قلب را نقض مقررات جلسه امتحان، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوي در تخلف ت :3تبصره 

 .شود نمی 35و 33 موادمحرز نکند، مشمول 
 

 :هاي امتحانی فشاي سؤاالت یا ورقهسرقت، خرید، فروش یا ا -36ماده 

قابل  14تا بند تنبیه  ،و در صورت تکرار شود می محکوم 12تا  9به یکی از تنبیهات بندهاي  6 متخلف عالوه بر محکومیت به بند
  .تشدید است

 

 :یا دانشگاه ي خوابگاه ها جاد وقفه یا مزاحمت براي برنامهاخالل، ای -37ماده 

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

غتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود ، هاي دانشگاه یا خوابگاه، تکرار یا منجر به ایجاد ا که اخالل در برنامه درصورتی :  1تبصره 

 .قابل تشدید است) 6بند بجز(10تا بند  متخلف تنبیه
 

هاي دانشگاه یا خوابگاه، منجر به اغتشاش با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد ،  که اخالل در برنامه درصورتی: 2تبصره 

 .قابل تشدید است 13تا بند متخلف  تنبیه
 

محکـوم   15تا  7بندهاي  هاتیاز تنبباشد، متخلف به یکی  وجرح ضرباخالل منجر به اغتشاش و همراه با  که یصورتدر : 3 تبصره

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

اعم از یا کتمان حقایق  دادن اطالعات ناصحیح به دانشگاهبه واسطه  هاي دانشگاه یا خوابگاه که اخالل در برنامه درصورتی: 4تبصره 

و در  شود محکوم می )6بجز بند ( 8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي  شودانتفاع دانشجو منجر به بوده و  شفاهی یا کتبی
 .قابل تشدید است 10تا بند تنبیه  ،تکرارصورت 

اه، درگیري، توهین، هتاکی یا اقدام جهت تجمعاتی که به صورت مسالمت آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگ:  5تبصره 

 .هاي آموزشی انجام پذیرد از شمول ماده فوق خارج است تعطیلی کالس

 

 

 

۱۸ 



 تخلفات سیاسی  رسیدگی به-ج
 

هـاي محـارب،    دادن اطالعات خالف واقع یـا کتمـان واقعیـات از روي عمـد نسـبت بـه خـود، گروهـک         -38ماده 

 ها به آن مفسد یا افراد وابسته

هـاي مـذکور    شـود اگـر تخلـف، تکـرار یـا منجـر بـه انتفـاع گروهـک          محکـوم مـی   5تـا   1بـه یکـی از تنبیهـات بنـدهاي     متخلف 
 .قابل تشدید است 14 بند گردد تنبیه تا

  
 هاي محارب، مفسد، ملحد یا هواداري  عضویت در گروهک -39ماده 

موجب احکام قضایی محارب، مفسد یا   نونی منحله که بهغیرقا هاي گروه هاي محارب، مفسد، ملحد یا عضویت یا هواداري از گروه
  .شود محکوم می 5تا  1، به یکی از تنبیهات بندهاي به تناسب موضوع تخلف باشند شده ملحد تشخیص داده

 

مفسد  موجب احکام قضایی محارب، هاي غیرقانونی منحله که به روههاي محارب، مفسد، ملحد یا گ انجام اعمالی به نفع گروه :تبصره

 ،و در صورت تکرار شود می محکوم )6بجز بند (  12تا  8شده باشند متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي   یا ملحد تشخیص داده
 .قابل تشدید است  14تا بند تنبیه 

 

 ها و مکاتب الحادي  فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک -40ماده 

غیرقانونی منحله که  هاي گروه معاند نظام جمهوري اسالمی ایران یا ب وهاي محار که فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک صورتی در
 5تا  1به یکی از تنبیهات بندهاي لفباشند، متخشده   تشخیص داده نظام جمهوري اسالمی ایرانموجب احکام قضایی معاند  به

 14ها گردد تنبیه تا بند  جر به انتفاع آنکه من صورتی و درقابل تشدید ) 6بجز بند ( 12تا بند  ،و در صورت تکرار شود محکوم می
 .قابل تشدید است

 

توهین به شعائر و مقدسات اسالمی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوري  -41ماده  

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

 .شود محکوم می) 6بجز بند ( 8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 
 

مکـرر و بـدون توجـه بـه تنبیهـات       طور بهبلوا و آشوب صورت گیرد یا  قصد  بهصورت جمعی و  ارتکاب عمل به که یدرصورت :تبصره

  . قابل تشدید است 13تا بند تنبیه قبلی واقع شود 
 

 : آشوب در محیط دانشگاه ایجاد بلوا و -42ماده  

بجز بند ( 13تا  3متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي در جهت ضربه زدن به ارکان نظام باشد و آشوب در محیط دانشگاه اگر بلوا 
د هاي غیرقانونی خارج از دانشگاه باشد یا تکرار شو ریزي قبلی یا با هدایت گروه با هماهنگی و برنامه چنانچه وشود  محکوم می) 6

  . قابل تشدید است 20تا بند تنبیه 
  
 
 

۱۹ 



 د ـ رسیدگی به تخلفات اخالقی
 

 یا استفاده از مشروبات الکلی)گردان  زا، روان مخدر، توهم(استعمال مواد اعتیادآور  -43ماده 

 وابستهاه یا اماکن در دانشگتکرار شود یا چنانچه تخلف و شود  میمحکوم ) 6بجز بند ( 10تا  4هات بندهاي متخلف به یکی از تنبی
 . قابل تشدید است 12تا بند  تنبیهصورت پذیرد یا آثار سوء عمومی داشته باشد آن،  هب
 

یا مشارکت یا (تشکیل جلسه و دعوت از دیگران براي استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی -44ماده 

 )همکاري در این خصوص

گردد و در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه، به یکی  محکوم می) 6بجز بند ( 12تا  5 متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي
 .قابل تشدید است  18تا بند  ، تنبیهصورت تکرارو در محکوم  16تا  7از تنبیهات بندهاي 

 

بجز بند (12تا  4موجب تنبیه از بند  الکلییا استفاده از مشروبات  اعتیادآورشرکت در این جلسات به همراه استعمال مواد  : تبصره

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

  مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلیاعتیاد به  -45ماده 

  . استقابل تشدید  20تا بند  عدم توجه به تنبیهات قبلی و در صورتشود  محکوم می 5تا  3 به یکی از تنبیهات بندهايمتخلف 
 

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

 .پرونده مبنی بر اعتیاد الزامی است
  

راجعه مستمر وي بـه  ادامه تحصیل دانشجوي معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور و همکاري در درمان اعتیاد و م  :2تبصره 

 .مرکز مشاوره و روانپزشک خواهد بود
 

 نگهداري، خریدوفروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی -46ماده 

شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا از اماکن وابسته یا مربوط به  محکوم می) 6بجز بند (12تا  5 متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي
  . قابل تشدید است 18تا بند تنبیه راي این منظور استفاده کرده باشد دانشگاه ب

 

 ارتکاب قمار و تجاهر به آن -47ماده 

چنانچه این باشد؛  قمار عبارت است از انجام بازي همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده
که متخلف صرفاً مرتکب قمار گردد به یکی از  درصورتیم گردد، تجاهر به قمار است؛ ت انجاعمل به شکل مکرر، علنی و با جسار

و در  شود محکوم می) 6بجز بند ( 9تا  4و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به یکی از تنبیهات بندهاي  4تا  1تنبیهات بندهاي 
  . قابل تشدید است 12تا بند تنبیه  ،صورت تکرار

 

 

 

۲۰ 



 توزیع آالت قمار یا فروش و دیخر -48ماده 

 )6بند  بجز( 12تا  5متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي تفاده از آن براي قمار صورت گیرد با علم به اس فروش و دیخرچنانچه 
 .قابل تشدید است 14تا بند تنبیه  ،و در صورت تکرار گردد محکوم می

 

 اي غیرمجاز ت رسانههرگونه آالت لهو و لعب یا محصوال از استفاده -49ماده 

محکوم  5تا 1باشد به یکی از تنبیهات بندهاي چنانچه متخلف از محیط یا امکانات دانشگاهی براي این منظور استفاده کرده 
  . قابل تشدید است 9تا بند تنبیه  ،و در صورت تکرارشود  می

 

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

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

 ضوابط پوشش ابالغی وزارتینعدم رعایت پوشش اسالمی یا  -51ماده 

 .قابل تشدید است 9تا بند تنبیه  ،رت اصرار و تکرارو در صو شود محکوم می 5تا  1به یکی از تنبیهات بندهاي  متخلف 
 

 :عدم رعایت شئون دانشجویی  -52ماده  

متخلف به یکی از تنبیهات آن را مذموم بدانند، دانشگاهیان که  مسلم منزلت و عرف ،خالف شئون رفتارِدر صورت ارتکاب هرگونه 
  .قابل تشدید است) 6بجز بند( 9تا بند تنبیه  ،و در صورت تکرارگردد  می محکوم 5تا  1بندهاي 

 

و  شود میمحکوم  3تا  1در صورت استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماکن مرتبط، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي :  1تبصره 

 . قابل تشدید است) 6بجز بند ( 9تنبیه تا بند  ،در صورت تکرار
 

و در  شود میمحکوم ) 6بجز بند( 9تا  5به یکی از تنبیهات بندهاي  دانشگاهیان به حیثیت و شئون لطمهدر صورت  :2 تبصره

 . قابل تشدید است 12تا بند تنبیه  ،صورت تکرار
 

تخلـف بـه یکـی از تنبیهـات     مگـردد  هـاي بـالینی    در رشتهاي وي  رفتار دانشجو منجر به سلب صالحیت حرفه چنانچه : 3 تبصره

گـروه   اخـذ نظـر  این مـورد  رسیدگی به در  قابل تشدید است؛ 20تا بند تنبیه  ،تکرار و در صورتگردد  محکوم می 12تا  7بندهاي 
 .تخصصی و معاونت آموزشی مربوطه ضروري است

 

 شرعی در ارتباط با نامحرم عدم رعایت موازین محرز -53 ماده

دار نماید  عفت عمومی را خدشهی باشد یا داراي شاکی خصوصشود و چنانچه  محکوم می 5تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 
 .قابل تشدید است) 6بجز بند (10 تا بندتنبیه  ،یا آثار علنی و مشهود داشته باشد یا در صورت تکرار

 

پژوهشی محوله، تحت تسلط وي قرار دارد، موازین محرز -چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمی که حسب وظایف آموزشی : تبصره

محکوم  12تا  9متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي  ،وقوع تخلف احرازو  ت ننماید، در صورت شکایت شاکی خصوصیشرعی را رعای
 .قابل تشدید است 20تنبیه تا بند   ،شود و در صورت تکرار می

 
 

۲۱ 



 )مادون زنا(داشتن رابطه نامشروع  -54ماده 

نبوده یا بدون طی مراحل شرعی یا قانونی الزم صورت ) اسالمی(ی هاي مکرر که شرع رابطه نامشروع عبارت است از برقراري ارتباط
محکوم ) 6بجز بند ( 12تا  4گردد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي  منجر به صدور حکم قضاییتخلف چنانچه ه باشد گرفت
 .شود می

 

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

  شرکت در جلسه نامشروع -55ماده 

در صورت  داند؛ آن را نفی کرده و جایز نمی اسالم قصد انجام اعمالی که شرع جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به
قابل  17تا بند ه تنبی ،در صورت تکرارو  شود محکوم می) 6بجز بند (9تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي محکومیت قضایی 

  .تشدید است
 

 12تا  7محکومیت قضایی متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي و جلسه نامشروع یا همکاري در تشکیل تشکیل  در صورت:  تبصره

 .قابل تشدید است 17بند  تاتنبیه  ،و در صورت تکرار شود محکوم می
 

 )زنا، لواط یا مساحقه(انجام عمل منافی عفت  -56ماده 

 .گردد میمحکوم  20تا  9صورت اثبات در مراجع قضایی متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي در 
 

۲۲ 



 بدويشوراي : خش سومب
 

 شروع رسیدگی ـ مبحث اول
 

گیرد و سایر نهادها یا  خصوص دانشجویان، تنها از طریق شوراهاي انضباطی صورت می صدور احکام انضباطی در -57ماده 
از تنبیهات  کی چیمقام اجراي احکام صادرشده از شوراهاي انضباطی، مجاز به صدور یا اجراي مفاد همسئوالن دانشگاه، جز در 

 .باشند انضباطی نمی
 

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

 )نماید را درخواست میود رسیدگی به شکایت خگردد و  که از وقوع تخلف متحمل ضرر و زیان میکسی (شکایت شاکی  .1
داخل  یاشخاص حقوق (داخل یا خارج دانشگاهو مراجع ذیصالح حقوقی حقیقی یا اشخاص  مسئولین ومکتوب  گزارش .2

... و دیاسات و ییدانشجو يها تشکل و نهادها مانند گرید یدانشگاه بوده و اشخاص حقوق یدانشگاه صرفاً شامل ساختار سازمان
 ).کنند تیشکا توانند یم یوصخص یشاکعنوان  به صرفاً

 

 

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

 :شود می
ممهور به  و گزارش دهنده و سمتشاکی یا امضاء  نام و امضايتاریخ،  حاوي (یا گزارش دهنده  مشخصات کامل شاکی .1

 )اداره مربوطه مهر

 یا دانشجوي مورد گزارش عنه یمشخصات کامل مشتک .2

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

 

باید با رعایت  ها آن کامل مشخصات شهادت مکتوب با ذکر شودکر شکایت ذ نوان دلیلع  شهادت شهود به که یدرصورت : تبصره

 .گردد پیوست شکایتفوق شرایط 
 

 :شود ثبت می شورابا شرایط ذیل در دبیرخانه  حقوقی اشخاصمکتوب هاي  گزارش-60ماده 

 حقوقی شخص رسمی  استفاده از سربرگ .1
 ثبت دقیق مشخصات دانشجو .2
شرح دقیق تخلف ادعایی، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص (و جزئیات رویداد ) ساعت و تاریخ(ان ثبت دقیق مکان و زم .3

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

 

ها پیوست  هود با ذکر مشخصات کامل آنش مکتوب شود، شهادتعنوان دلیل گزارش ذکر   ود بهشهادت شه که یدرصورت:  تبصره
 .شود گزارش می
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 اخذ نظرسب مورد ح) نامه هاین شیو 42تا  33مواد  موضوع( و سیاسی  اداري، پژوهشی ،تخلفات آموزشی به رسیدگی در -61ماده 

 . است ضروري مرتبط دانشگاهمعاونت 
 

هاي اسالمی دانشجویان  نظارت بر تشکل هیأتشده باشد، اخذ نظر   ها یا نشریات واقع تخلف توسط اعضاي تشکل چنانچه : تبصره

 .ضروري است ، حسب مورددانشگاهیي ناظر بر نشریات ها و رأي قطعی کمیته
 
 

ی دانشجو صورت گرفته ، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلمقطع فعلی شوراي انضباطی دانشگاه -62ماده 

 .گونه موارد نظر شوراي مرکزي مالك عمل خواهد بود در این ؛باشد نیست
 

فاقد  که یشود درصورت تطبیق داده می نامه هویاین ش 60و  59 مواد دریافتی با موازین مندرج در يها شکایات و گزارش -63ماده 

برساند تا   کننده را به اطالع شاکی یا گزارشنواقص شکلی  ،ونه اقدامدبیر شورا موظف است پیش از انجام هرگ د،نباشمزبور شرایط 
در  که یروز از زمان ثبت، به نحو مقتضی نسبت به رفع نواقص شکایت یا گزارش اقدام الزم صورت پذیرد درصورت پنجظرف حداکثر 

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

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

است؛ بدیهی است هرگونه اقدام از سوي  دانشگاه حقوقی دفتر مشاوره و هماهنگی با دانشگاه انضباطی شوراي قضایی و انتظامی،
الف این ماده باشد خود تخلف اداري محسوب شده و در مراجع ذیصالح قابل پیگیري اشخاص حقیقی یا حقوقی دانشگاه که بر خ

 . هاي دانشگاه جهت اطالع، ابالغ نماید رئیس دانشگاه موظف است این موضوع را به کلیه قسمتخواهد بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۴ 



 انضباطی شورايوظایف دبیرخانه  ـ مبحث دوم
 

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

 : است انضباطی
 ریخ، شماره و ارائه رسید به شاکیبا ذکر تا  ثبت شکایت و گزارش. الف
 نامه شیوهمبحث اول بخش سوم این موازین مندرج در هاي دریافتی با  بررسی انطباق شکایات و گزارش. ب
 شده در خصوص تخلف انتسابی مستندات ارائهشکلی بارسنجی اعت. پ
 استعالم از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعالمات صورت گرفته حسب مورد. ت
 انجام تحقیقات حسب مورد. ث
 دانشجو دعوت. ج
 ي از حقوق مزبورمند بهره منظور بهي دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت ساز آگاه. چ
 شفاهی و مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب صورت به حضوري  مصاحبه تخلف درموارد یم تفه. ح
 جلسات شورادبیرخانه یا حضور در جهت  مدعوین  دعوت. خ
 هاي در دستور کار شورا  پروندهجهت مطالعه و آگاهی از مفاد با اعضاي شوراهاي انضباطی ی هماهنگ .د
 از تحصیل دلیلپس  شوراي انضباطی  طرح موضوع در جلسه .ذ
 جلسه شوراي انضباطی تنظیم صورت. ر
 مستمر پرونده يشمار هاي انضباطی و برگ پروندهاوراق  کلیه مستندات، مکاتبات و نسبت به يدار امانت و بایگانی ،حفظ. ز

 وردهاي مرتبط دانشگاه حسب م به دانشجو و ابالغ احکام قطعی به بخش انضباطی يهاشوراابالغ احکام انشاء و . س
 ارسال رونوشت احکام انضباطی قطعی حداکثر یک ماه پس از صدور به شوراي مرکزي. ش
 طرح در مرجع تجدیدنظرخواهی جهت مقتضی اقدامات و هصادر انضباطی احکام به نسبت دانشجویان اعتراضات و ثبت دریافت .ص
 هاي انضباطیمصوبات شورااحکام دانشجویان و اجراي پیگیري و اجراي . ض
 نامه وهیضوابط این ش امحاي آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق. ط
 شده نییتعحسب تکالیف و وظایف ي انضباطی دانشگاه روساي شوراشوراي مرکزي و از سوي  انجام امور محوله. ظ

 

 درهرصورتد؛ ضباطی دانشگاه واگذار نمایان  مذکور را به کارشناسان دبیرخانهتواند انجام وظایف  دبیر شوراي بدوي می : 1 تبصره

 .مسئولیت اقدامات دبیرخانه و کارشناسان با دبیر شوراي بدوي است
 

 .انجام تشریفات دعوت از کلیه مدعوین جهت حضور در جلسه شورا همانند دعوت از اعضاي شورا الزامی است : 2 تبصره
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 دانشجو  دعوتـ  سوممبحث 
 

 و انضباطی ياشور  توسط دبیرخانهپس از دریافت شکایت یا گزارش و اعتبار سنجی صورت گرفته اید بدانشجو  دعوت -66  ماده

 .پذیرد صورت مبحث این درپس از طی مراحل قانونی ذکرشده 
 

 :موارد ذیل باشدباید مشتمل بر  نامه دعوت -67ماده 

 مشخصات کامل دانشجو . 1
 موضوع یا عنوان تخلف انتسابی. 2
 علت دعوت. 3
 انضباطیشوراي   دبیرخانه آدرس و حضور زمان وتاریخ . 4
 نام، سمت و امضاي تماس گیرنده. 5

 

اعم از تفهیم تخلف، دفاع ( رسیدگیکلیه مراحل  درجهت حضور در دبیرخانه شوراي انضباطی دانشجو دعوت از  -1تبصره  

و است و با رعایت حداقل بازه زمانی پنج روز  ی تلفنینرسا از طریق اطالع )، اداي شهادت یا به عنوان مطلعحضوري، ابالغ حکم
 . ردیگ یمدر دبیرخانه شوراي انضباطی صورت به صورت حضوري،  مکتوب نامه ابالغ  دعوت

 

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

 . شود ارسالی در پرونده دانشجو بایگانی می و مستند پیامک رسانی به دانشجو استفاده نماید طالعجهت ا پیامک
 

) هاي پیامکی متناظر یا سامانه جامع گلستان سامانهنظیر ( مخابراتی یرسان که از سیستم اطالع هایی در کلیه دانشگاه: 3 تبصره

در این  گیرد ري اختصاصی دانشجو صورت میبخش اعالنات مهم حساب کارب کنند، دعوت از دانشجو از طریق ارسال به استفاده می
سیستم از طریق  در این مورد الزم است نحوه ابالغ ؛باشد میموظف به پیگیري موضوع از طریق حساب کاربري خود  صورت دانشجو

در غیر این صورت  دانشجو اعالم شود کتباً به، و تکلیف نسبت به پیگیري موضوع در جلسه مصاحبه حضوري مخابراتی یرسان اطالع
 .ابالغ از این طریق فاقد اعتبار است

 

 

، نامه وفق دعوتشده  تعیینتاریخ از  بعد روز پنججهت تفهیم تخلف تا به هر دلیل ممکن دانشجو عدم حضور  درصورت - 68ماده 

ارسال  اقدام به، مرحله دوم رسانی ر و اطالعانجام فرآیند مجدد صدو عالوه بر انضباطی شوراي  دبیرخانه، این موردصرفا در 
  .نمود خواهد به آدرس محل سکونت دانشجونامه  دعوت

 

شورا جهت تفهیم   دبیرخانه در حضور از )نظیر فوت یکی از بستگان، ابتالي به بیماري( به دالیل موجه دانشجو که یدرصورت: تبصره 

براي با موافقت دبیر شوراي بدوي ارائه درخواست کتبی، زمان جدیدي را ر و پیش از پایان مهلت مقرتواند  می معذور باشد تخلف
  .دانضباطی درخواست نمای  حضور در دبیرخانه

 

یا  از حضور در دبیرخانه شورا جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوري در جلسه شورا دانشجو استنکاف یا عدم همکاري - 69ماده 

پس از تشریح مفاد این ماده و تبعات و (مانع از ادامه روند رسیدگی نبوده  تجلسه مصاحبه،صورنامه یا  دعوتامتناع وي از امضاي 
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تواند در صورت رعایت اصول آیین رسیدگی ابالغی  یمو شورا ) شود میدرج  تاریخ و مکان، متضمن ساعتمراتب آن براي دانشجو، 
  .غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید صورت بهنامه  در این شیوه

 

 و اخذ دفاعیات حضوري  و مصاحبه تخلفتفهیم  چهارم ـمبحث 
 

، استفاده از نظر مشاوره دانشجویی، دفاع تخلفحق اطالع از ادله شکایت و ( دانشجوحقوق  ،باید بدوي شورايدبیر  -70ماده 

هیم و مراتب در دو نسخه یکسان، تف ،دانشجوبه  مصاحبهدر ابتداي  ،نامه نامه و شیوه وفق آیینرا  )پرونده اوراق حضوري، مطالعه
 .نماید تحویل ويرا صورتجلسه و پس از امضاي دانشجو و دبیر، یک نسخه 

 

تصریح دانشجو به عدم نیاز به استفاده از هر یک از حقوق فوق، مانع اعالم تمایل بعدي دانشجو به استفاده از آن حقوق : تبصره 

 .شود ع نشده باشد؛ در هر حال مانع از تاخیر در رسیدگی نمینخواهد بود، مشروط به آن که اعمال آن بالموضو
 

تخلف  موضوع و مکتوب با ذکر) تخلففهم براي م قابل(صورت شفاهی  هب باید موازین حقوقی  با رعایت کلیه تخلفتفهیم  -71ماده 

و صورتجلسه آن توسط مصاحبه  انجام  )بدون ضبط صدا و تصویر( تخلفو ادله ) اجرایی  نامه تند به بند مربوطه در شیوهمسترجیحا (
 .شودامضاء  )گان(شونده و مصاحبه کننده 

 

را از جلسه مصاحبه حضوري تا قبل از تشکیل جلسه رسیدگی خود مکتوب امضاء شده  یهدفاعتواند الیحه  دانشجو می -72ماده 

 .به دبیرخانه ارائه و سپس در جلسه شوراي بدوي قرائت نماید
 

حضوري را   مصاحبهصورتجلسه در مندرج اظهارات دانشجو دفاعیات مکتوب، دبیر شوراي بدوي،   عدم ارائهدر صورت  : تبصره

 .خواهد کردو در جلسه شورا قرائت منزله دفاعیات وي در پرونده ثبت  به
 

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

 .خواهد بودامکان کپی از اوراق مقدوردبیر شوراي انضباطی تشخیص  و با نماید رونوشت تهیهها  از آنو  مطالعهاوراق پرونده را 
 

شان به دانشجوي  مشخصات افشايمتقاضی عدم  ،در صورتی که هر یک از شهود، شاکی یا گزارش دهنده حقیقی پرونده : تبصره

گیرد لیکن حق دانشجو مبنی بر امکان مطالعه  مشخصات مزبور در اختیار دانشجو قرار نمیرییس شورا،  نظر موافقِ اب متخلف باشند
محتواي اوراق مزبور براي وي محفوظ خواهد بود در این صورت موارد یادشده به تنهایی براي توجه تخلف به دانشجو کافی نیست و 

ترین مستند  کند چنانچه تنها مستند راي شورا یا مهم رات دیگر، صحت ادعاي وارده را بررسیشورا باید با بررسی دالیل، قرائن و اما
 .آن، موارد مزبور باشد از موجبات نقض راي در شوراهاي تجدیدنظر و مرکزي است
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 در شوراي بدويرسیدگی  پنجم ـبحث م

 تشکیلجهت رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله رد حسب مو بار کی هفته دو شوراي بدوي دانشگاه، هر جلسات -74 ماده 

 .نماید می اقدام العاده فوق جلسات تشکیل به شوراي بدوي نسبت اضطراري، رییس موارد درو  شود می
 

نخواهد نامه  و سایر ضوابط مندرج در شیوهصورت اضطراري نافی رعایت حقوق دانشجو   تشکیل جلسات شوراي بدوي به :تبصره 

 .بود
 

 به صورت مکتوب، از کلیه اعضاي شوراي انضباطیروز اداري پیش از برگزاري جلسه  پنجحداقل دبیر موظف است  -75ه ماد

در صورتی که به دلیل عدم رعایت این ماده عضوي از اعضا نتواند در جلسه حاضر شود جلسه آورد؛ دعوت به عمل  تلفنی و پیامکی
 .فاقد وجاهت قانونی خواهد بود

 

کار پرونده را بر اساس شکایت شاکی یا گزارش تخلف و دالیل توجه آن به  موظف است گردشدبیر شوراي بدوي  -76ماده 

نامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوري و الیحه دفاعیه، حداقل سه روز پیش از  دانشجو به استناد شیوه
 .در اختیار اعضا قرار دهدجلسه تشکیل 

 

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

در بر اساس ضوابط مندرج   را با ارسال ابالغیهشوراي بدوي   زمان رسیدگی در جلسه موظف است بدوي دبیر شوراي -77ماده 

 .ا جلسه رسیدگی نباید کمتر از پنج روز باشدتاریخ ابالغ ت نماید اعالم به دانشجو جهت دفاع حضوري از بخش سوم  مبحث سوم
 

دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ  )نظیر فوت یکی از بستگان، ابتالي به بیماري(دالیل موجه به که   صورتی در -78ماده 

ري در شوراي از حق دفاع حضودرخواست مکتوب   با ارائه در صورت صالحدید رییس شوراي بدوي تواند شده نباشد، می نتعیی
  .تجدیدنظر استفاده نماید

 

نماید، مراتب شکلی وارد نامه ایراد  که دانشجو یا هر یک از اعضاي شورا به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوه صورتی در -79ماده 

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

 .دبیر شوراي بدوي است  بر عهده  نامه و شیوه نامه به دانشجو با استناد به مواد آیینانتساب تخلف  لیدالبیان  -80ماده 
 

 .داشته و به طرح دفاعیات خود بپردازند حضورشوراي بدوي  در رسیدگی  در جلسهاز بدو طرح موضوع تواند  دانشجو می -81ماده 
 

و گردد  می مینامه تنظ شیوه وفق ،در صورت محکومیت مستدل ومستقل، طور  به  جلسه صورت پس از ختم رسیدگی، -82ماده 

 . ملزم به امضاي صورتجلسه داراي حد نصاب آراء هستند  ،حاضر در جلسه با ذکر نام و سمت شوراي انضباطی کلیه اعضاي
 

نبوده و احکام مربوطه مجاز   جلسه براي صورت ءلفنی و اقدام به اخذ امضاي اعضاصورت غیرحضوري یا ت تشکیل جلسه به : تبصره

 .صادره به این طریق فاقد اعتبارند
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و  نامه دعوتموضوع تخلف مذکور در  هرگاه حین رسیدگی در شوراي انضباطی، تخلفات دیگري عالوه بر آنچه در -83ماده 

الزم است مجاز به رسیدگی به آن تخلفات نخواهد بود و در این مرحله شده است، آشکار شود، شورا  جاري دانشجو ذکر  پرونده
 .مستقالً طی شود رسیدگی بدوي مراحل

 

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

 .نماید می ارسالبه شوراي تجدیدنظر دانشگاه جهت رسیدگی ، پرونده را به دانشجو تصمیم ضمن ابالغ
 

ضوابط  نامه، مطابق ابط رسیدگی در شوراهاي تجدیدنظر و مرکزي به استثناي موارد احصاء شده وفق این شیوهضو -85ماده 

 .استرسیدگی در شوراي بدوي 

۲۹ 



 شوراي تجدیدنظر :چهارمبخش 

 
  

 شوراي تجدیدنظراختیارات  و ـ وظایف اولمبحث 

 

 :دباش یدنظر دانشگاه به شرح ذیل میوظایف شوراي تجد -86ماده 

  از احکام اولیه دانشجو اي تجدیدنظرخواهیبه تقاض سیدگیر .1

 رسیدگی به احکام شوراي بدوي که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است با پیشنهاد ریاست دانشگاه  .2
 ارجاعی از شوراي بدوي 20تا  13هاي مشتمل بر یکی از بندهاي  پروندهبه  رسیدگی .3
اعمال مجدد هاي مشتمل بر  پروندهو  و باالتر 13تنبیهات بند  احکام شامل مرکزي در مورد تخلف به شوراي   ارجاع پرونده . 4 

 جهت اخذ تاییدیه یا رسیدگی حسب مورد 12تا  9تنبیهات 
 
 
 در شوراي تجدیدنظررسیدگی ـ  دوممبحث  

  
  .شگاه استشوراي تجدیدنظر دان خواهی درتجدیدنظر قابل شوراي بدوي ه ازصادر کلیه احکام  -87ماده 

 

 .روز از تاریخ ابالغ حکم شوراي بدوي است 10مهلت اعتراض دانشجو ظرف  :تبصره 
 

به انضمام الیحه دفاعیه و حکم بدوي  نسبت بهدرخواست مکتوب خود جهت تجدیدنظر  در صورت اعتراض بایددانشجو  -88ماده 

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

 .تواند جهت دفاع حضوري در جلسه حاضر شود ضرورت، به تشخیص دبیر یا رییس شوراي تجدیدنظر، دانشجو می درصورت: تبصره
 

 .نمایدتصمیم  اتخاذ رسیدگی و ،پروندهدریافت اعتراض یا ارجاع ظرف یک ماه پس از باید شوراي تجدیدنظر  -89ماده 
 

 .است شوراي بدوي بر عهده دبیر شوراي تجدیدنظردر جلسه  وظایف و تشریفات طرح پرونده :1 صرهتب
 

جلسه تا حداکثر  مراتب صورت ،که صدور حکم تجدیدنظر متوقف به حصول مدارك یا انجام تحقیقاتی باشد صورتی در: 2 تبصره

 .نجام شودماه اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده ا ظرف مدت دو
 

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

 .نخواهد بوداعتراض به شوراي مرکزي 
 

از صدور حکم توانند احکام اولیه را تشدید کنند چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش  نمی خواهیتجدیدنظر مراجع -90ماده 

شوراي بدوي به شده باشد، الزم است پرونده متخلف  حاصلدر خصوص تخلف مطروحه تجدیدنظر، مدارك و مستندات جدیدي 
 .مجدداً به وي فرصت اعتراض داده شود، رسیدگی و پس از صدور حکم اولیه جدید ،و برابر ضوابطعودت 

  

۳۰ 



رسیدگی بوده  مرکزي جهتبراي ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شوراي شوراي تجدیدنظر دانشگاه، تنها مرجع مجاز  -91 ماده

نماید، با حفظ  می عنوان رویه عملکرد مشخص سوابق و مدارك پرونده به شکل و ترتیبی که شوراي مرکزي به  کلیه ضرورت داردو 
  .بدل ارسال شود

 

نده دانشجو به شوراي مرکزي بگیرد الزم است مراتب جهت چنانچه به هر ترتیب شوراي تجدیدنظر تصمیم به ارجاع پرو -92ماده 

.صورت مکتوب به دانشجو ابالغ گردد اطالع و پیگیري دانشجو به

۳۱ 



 شوراي مرکزي: پنجمبخش 
 

 مبحث اول ـ وظایف و اختیارات شوراي مرکزي
 

 :وظایف و اختیارات شوراي مرکزي به شرح ذیل است -93ماده 

هاي مربوط به  گزارش بررسیو  ها بر حسن عملکرد شوراي انضباطی دانشگاه نظارترویه،  اد وحدتایج ي، راهبري،زیر برنامه .الف

 هاي انضباطی هاي قانونی موجود در روند رسیدگی به پرونده مغایرت

 ها شوراي تجدیدنظر دانشگاه از صادره 12تا  9 هايتنبیهات بندم احکارسیدگی به اعتراض دانشجو به  .ب

صدور احکام  و 12تا  9مجدد تنبیهات بندهاي ها براي اعمال  هاي ارجاع شده از شوراي تجدیدنظر دانشگاه وندهرسیدگی به پر .پ

 نامه بخش تنبیهات شیوه 20تا  13تنبیهات بندهاي  مشتمل بر

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

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

 نامه انضباطی آیین

 شوراي مرکزي بنا به تشخیص در به تخلفات دانشجویان رسیدگی بدوي  .ج

هاي  اههاي وابسته به دانشگ دانشکده، سیدالتأسیجدعالی ي آموزشها مجموعهشوراي انضباطی در  درخواست تشکیل بررسی .چ

  غیرانتفاعی -عالی غیردولتی، موسسات آموزشها هاي اقماري سایر دانشگاه دانشکده ،جامع

توسط شوراي مرکزي وزارتین حسب  کشوري سراسرها دانشگاهصالحیت دبیران شوراي انضباطی دانشجویان  دییتابررسی و . ح

  مورد

 .پذیرد  به عنوان تنها مرجع ذیصالح انجام میزارتین حسب مورد نامه حاضر توسط شوراي مرکزي و نامه و شیوه تفسیر آیین.  خ

 

 در شوراي مرکزي  رسیدگیمبحث دوم ـ 
 

 نامه تنبیهات شیوه 12تا  9که حکم صادرشده توسط شوراي تجدیدنظر مشتمل بر یکی از تنبیهات بندهاي  صورتی در -94ماده 

 .مرکزي است اعتراض در شوراي  باشد قابل
 

 .نیستند مرکزي اعتراض در شوراي  قابل ها احکام بدوي و تعلیقی دانشگاه ، 8تا  1ام مشتمل بر تنبیهات بندهاي احک: 1تبصره 
 

 .از تاریخ ابالغ حکم شوراي تجدیدنظر است روز 10مهلت اعتراض دانشجو ظرف  :2تبصره 
 

منضم به الیحه دفاعیه و تصویر ( ظرشوراي تجدیدن ازحکم صادره  اعتراض بهدانشجو درخواست مکتوب خود جهت  -95ماده 

رسید دریافت  ،ثبتپس از ارائه و یا مرکزي، انضباطی دانشگاه  شوراي  دبیرخانهبه  را شخصا )احکام بدوي و تجدیدنظر دانشگاه
 . نماید می

۳۲ 



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

 .به شوراي مرکزي ارسال نمایدظرف مدت پنج روز دانشجو و ضمائم مربوطه 
 

 ابالغ از قبیل  ابتدا پرونده را از حیث تشریفات شکلی پس از اخذ اصل پرونده از دانشگاه مربوطه، دبیر شوراي مرکزي -96ماده 

، شکلی داراي ایراد باشدکه پرونده از حیث  صورتی در ؛دهد یقرار م یبررس دانشجو موردو تجدیدنظرخواهی و رعایت حقوق  حکم
 پروندهکه  صورتی در؛ گردد مرکزي ارسالشوراي نقص، به دبیرخانه  رفع از پس تا شود می اعاده دانشگاهانضباطی  شوراي به مراتب
 .گیرد می قرار مرکزي شوراي جلسه کار دستور باشد، در کامل

 

  .نماید تصمیم اتخاذ رسیدگی و ،پروندهدریافت اعتراض یا ارجاع ماه پس از  یکظرف باید شوراي مرکزي  - 97ماده 
 

جلسه تا حداکثر  مراتب صورت ،متوقف به حصول مدارك یا انجام تحقیقات باشد شوراي مرکزيکه صدور حکم  صورتی در: تبصره 

 .دماه اقدامات الزم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام شو ظرف مدت دو
 

جهت در صورت نیاز دبیر شوراي مرکزي از دانشجویی که درخواست وي در دستور کار شوراي مرکزي قرارگرفته،  -98ماده 

 .نماید شوراي مرکزي و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیات دعوت مییا جلسه   حضور در دبیرخانه
 

در و باید نتیجه اقدامات خود را وراي مرکزي بوده شو دستورات  موظف به اجراي احکام شگاه،ي انضباطی دانشورا -99ماده 

حکمی  ،چنانچه دانشگاه اهمال نماید یا بدون رعایت موازین رسیدگی عادالنه به شوراي مرکزي اعالم نماید کمترین زمان ممکن
شگاه در راستاي دان سییراست؛ دانشگاه موظف به جبران حکم صادره فاقد وجاهت قانونی و دانشجو متضرر گردد  وصادر نماید 
انطباق فرآیند انضباطی در دبیرخانه با موازین مندرج  ،موظف به نظارت بر حسن عملکرد شوراي انضباطی نامه، آیین 10اعمال ماده 

 .و پاسخگویی در مراجع ذیصالح خواهد بود  نامه شیوه و نامه در آیین

۳۳ 



 ابالغ و اجراي احکام انضباطی صدور، :ششم بخش 

 
 ابالغ احکام شوراهاي انضباطیدور و ص ـ مبحث اول 
 

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

 تاریخ صدور و شماره حکم )1
 مشخصات دانشجو) 2
 دالیل انتساب تخلف) 3
 نامه شیوهذکر مستند قانونی وفق عنوان تخلف انتسابی به دانشجو با  )4
 نامه شیوه وفق انونیبا ذکر مستند ق شده نییتنبیه تع )5
  اعتراض بودن حکم صادره و مرجع اعتراض و مهلت آن از تاریخ ابالغ قابلیا  قطعیتعیین  )6
و در احکام شوراي روز پس از تاریخ صدور  بیستبا رعایت بازه زمانی حداقل ) 12تا  7(دانشگاه زمان اجراي احکام تعیین  )7

 وفق صورتجلسهمرکزي حسب مورد 
 

یا دبیر  سییاز تاریخ صدور، از طریق دبیرخانه با امضاي ر ده روز حداکثر ظرفانضباطی ي شوراهااز م صادره احکا : 1تبصره 

 .شود به دانشجو ابالغ میها شورا
 

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

 . ور حکم تعیین گردداز تاریخ صد

 .شود در پرونده وي نگهداري باید شده به دانشجو  رونوشت حکم ابالغو  تجلسهصور : 3 تبصره
 

  .ممنوع است، )یک ماه پس از صدورتا حداکثر (مرکزيیا افشاي آن، جز براي شوراي  انضباطیارسال رونوشت احکام  :4تبصره 
 

شوراي  اعتراض قابلاحکام از اعالم رؤیت  )کننده حکمبه تشخیص شوراي صادر( یرموجهکه دانشجو به دالیل غ ورتیص در -101ماده 

اعتراض از وي سلب خواهد  حق آیین نامه 8ماده  3تبصره به استناد و  منزله ابالغ حکم بوده بهاین امر انضباطی استنکاف نماید، 
 .شد

 

یا  ور دانشجو در دبیرخانه شوراي انضباطی جهت ابالغ حکمدر صورتی که رییس شوراي صادر کننده حکم، علت عدم حض :تبصره 

حسب مورد در دستور جلسه شوراي تجدیدنظر قرار داده یا به پرونده را تواند  یص دهد میرا موجه تشخ اعتراض نسبت به آن
 . شوراي مرکزي ارسال نماید

  
 

 

 

۳۴ 



 احکام قطعی شدن و اجرايمبحث دوم ـ 

 
 :هستنداالجرا  قطعی و الزمبه شرح ذیل راي انضباطی شو ازاحکام صادره  -102ماده  

 

 عدم اعتراض صورت در دانشگاهبدوي شوراي  ازصادره  12 تا 1 مشتمل بر تنبیهات بندهاياحکام  )1

 شوراي تجدیدنظر دانشگاه  ازصادره  8 تا  1 یکی از تنبیهات بندهاياحکام تعلیقی یا  مشتمل براحکام  )2

 عدم اعتراض صورت در دانشگاهتجدیدنظر شوراي  ازدره صا 12تا  9ي هامشتمل بر تنبیهات بنداحکام  )3

شوراي تجدیدنظر  12تا  9 مشتمل بر تنبیهات بندهايشوراي مرکزي در مقام تجدیدنظرخواهی از احکام  از احکام صادره )4
 دانشگاه

 شوراي تجدیدنظر از  هاي ارجاعی پروندهشوراي مرکزي در مقام رسیدگی به  20تا  13احکام مشتمل بر تنبیهات  )5

 

نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز  بخش تنبیهات شیوه 18تا  9که حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهاي  صورتی در -103ماده 

گردد،  آن موکول می از شده باشد، زمان اجراي حکم به نیمسال تحصیلی بعد برگزاري امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر
 .آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد مشروط بر آنکه

 

صادر   نامه شیوهیا  نامه دستوراتی که شوراي انضباطی مطابق با آیین یادانشجو از اجراي احکام قطعی  تمرددر صورت  -104ماده 

 .تواند دستور توقف کلیه عملیات آموزشی دانشجو را صادر نماید رییس دانشگاه مید کن می
 

وراي انضباطی دانشگاه مسئول پیگیري اجراي احکام قطعی صادره توسط هر یک از شوراهاي انضباطی ش  دبیرخانه -105ماده 

 .است یا مرکزي دانشگاه
 

شده باشد، دانشگاه مقصد، موظف به   که دانشجویی طبق نظر شوراي مرکزي به تغییر محل تحصیل محکوم صورتی در -106ماده 

تحصیل دانشجو   اي وارد نشود امکان ادامه لطمه و به شکلی که به روند تحصیل دانشجو،به نحو مقتضی و باید پذیرش دانشجو است 
 .نماید را فراهم

 

۳۵ 



 سایر موارد: هفتمبخش 
 

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

اند کلیه اطالعات  ه شوراي انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفدبیرخاناعضاي شورا و کارکنان 

) حسب صالحدید شورا یا سرپرست دانشجووالدین  ،جز همسر به(مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشاي آن 

 .نمایند خودداري
 

ها در شوراي  که پرونده تخلف آن دانشجویانی حساب هیی، انتقالی یا تسو، میهمانرسیدگی به درخواست انصراف -108ماده 

انضباطی دانشگاه یا مرکزي در دست رسیدگی است یا اجراي احکام انضباطی صادرشده در خصوص آنان به انجام نرسیده است، 
 .منوط به موافقت و اعالم نظر قطعی آن شوراهاست

 

براي شرکت در جلسات شوراي  گی رییس شوراي انضباطی، حسب مورد از افراد مطلعنتواند با هماه دبیر شورا می -109ماده 

 . انضباطی، بدون داشتن حق رأي دعوت کند
 

هاي  کلیه حساسیت دانشگاه و مالحظه مندي از نظرات مرکز مشاوره دانشجویی بهرهدانشجو ري یا درخواست در موارد ضرو :تبصره

  .الزامی استل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره الزم در زمینه روحیات فردي و مسائ
 

رونوشت احکام شوراي مرکزي که حاوي محرومیت دانشجو از تحصیل تا پنج سال است، باید به هیأت مرکزي گزینش  -110ماده 

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

 

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

 .، از شوراي مرکزي تخفیف در حکم صادره را درخواست نمایدتشخیص تواند بنا به دانشگاه می
 

شرکت در امتحانات محروم شده باشد و حکم انضباطی صادرشده حاوي تحصیل یا ز اهر دلیلی دانشجو به چنانچه  -112ماده 

شود و در صورت  امتحان مجدد گرفته میوي از  غیبت دانشجو موجه اعالم گردیده و تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد،
  .شده در اجراي مجازات احتساب خواهد شد محکومیت، محرومیت اعمال

 

هـاي وابسـته در محـاکم     یا محیطیا خارج از دانشگاه  داخل در دانشجو یدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابیرس -113ماده 

 . قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود
 

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

تواند ادامه تحصیل نموده و دانشگاه به نحو مقتضی  سنوات دانشجو محسوب نگردیده و دانشجو پس از پایان مدت محکومیت می
مدت محکومیت، از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد، دانشگاه  چنانچه ؛نماید دانشجو مساعدت می نسبت به ادامه تحصیل

 .دهد د آموزشی تطبیق میادامه تحصیل را با موقعیت جدی  نحوه
 

۳۶ 



 شوراها سییبا امضاي ر کلیه مکاتبات شوراي انضباطی دانشگاه با شوراي مرکزي و دیگر مراجع خارج از دانشگاه، صرفاً -114ماده 

یا دبیر شورا صادر  وزارت علوم مدیرکل امور دانشجویان یا معاون سازمان و احکام و مکاتبات شوراي مرکزي با امضاي رییس،
 .شود می

 

 .شود تاریخ ابالغ و اقدام، جزء مهلت محسوب نمی و بوده لیتعطریروز کاري و غ ،ها و مواعد، مالك مهلت بهدر محاس :تبصره 
 

که مراحل مربوط به فرایند رسیدگی اعم از احضار، برگزاري جلسه مصاحبه، رسیدگی و ابالغ احکام، با ایام  صورتی در -115ماده 

به زمان بعد باید شود،  زمان همیا تعطیالت تابستانی شود  امتحانات نامیده می  فرجهعرفا  که آنپیش از ایام ، لامتحانات پایان نیمسا
 . گردد موکول  ادشدهاز ایام ی

 

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

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

 .استبالمانع  دانشجو در ایام فوق
 

پس از نامه  با رعایت ضوابط این شیوه رسیدگیشود انجام فرایند  در مورد تخلفات آموزشی که در ایام فوق انجام می :3تبصره 

 .یان ایام امتحانات بالمانع استپا
 

کند،  یس دانشگاه دستور جلوگیري از ورود دانشجو را صادریر نامه انضباطی آیین 6ماده  2چنانچه در اجراي تبصره  -116ماده 

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

راي محرومیت براي دانشجو وفق ماده مزبور، در صورت صالحدید شورا از مدت محرومیت اجراي حکم مدت زمان اج: 1 تبصره

 .گردد می انضباطی دانشجو کسر 
 

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

 .استمتحانات پایان نیمسال در ادانشجو جهت شرکت 
 

تنبیهات خصوص احکام مشتمل بر موظف است در ) کننده حکمفارغ از مرجع صادر(انضباطی دانشگاه  شوراي دبیرخانه -117ماده 

نسبت به  آموختگی و باالتر، پنج سال پس از دانش13، دو سال و بندهاي 12تا  9و بندهاي یک سال  نامه شیوه 8تا  4بندهاي 
 . اقدام نمایداحکام انضباطی صادرشده ثار امحاي آ

 

 .شوند ها و نیز احکام تعلیقی، در پایان تحصیل امحا می و آثار آن 3تا  1 احکام منطبق بر تنبیهات بندهاي :1تبصره 
 

وفق  ،ز جرمشده باشد، بعد از رفع اثر قضایی ا آثار تنبیهات قطعی براي تخلفات انضباطی که با صدور حکم قضایی اثبات :2تبصره 

 .قابل امحا است مفاد ماده مزبور
 

، 3تا  1یا محکومیت بندهاي  امحاءشده تعلیقی، از شوراهاي انضباطی، فرد داراي حکم شده انجامدر پاسخ به استعالمات  :3تبصره 

 .شود اعالم می» داراي سابقه « صورت  در غیر این » فاقد سابقه« صرفاً
 

۳۷ 



 .پذیرد نامه منع شده است با نظر شوراي مرکزي صورت می ها در آیین ه تعلیق آنامحاء آثار احکامی ک :4تبصره 
 

در اجراي مفاد این ماده در خصوص دانشجویی که در یک مقطع تحصیلی، بیش از یک حکم انضباطی دارد یک سال به : 5 صرهتب

  . شود مواعد تعیین شده اضافه می
 

 دانشجو آموزشی  پذیرد ولی از پرونده صورت می انضباطی از پرونده صرفا 25/0مره امحاي اثر در مورد حکم قطعی درج ن :6تبصره 

  .شود امحاء نمی
 

ها به میکروفیلم یا میکروفیش و نظایر آن،  انضباطی یا طرز تبدیل آنهاي تخلفات  طریقه امحاي اصل اسناد و پرونده:  7تبصره 

 .گردد میعنوان رویه عملکرد ابالغ  رسیده و بههر یک از وزارتین مرکزي موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شوراي  به
 

ها و امثال آن در خصوص سوابق  کننده نظیر مراجع قضایی، گزینش سازمان پاسخگویی به مراجع ذیصالح استعالم -118ماده 

به عنوان تنها مرجع یا مرکزي انشگاه انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه، صرفا توسط دبیرخانه شوراي انضباطی د
 . نماید گیرد و روش آن تابع ترتیبی است که شوراي مرکزي به عنوان رویه عملکرد مشخص می ذیصالح انجام می

 

تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت  مؤسسات آموزش عالیو  و مراکز  ها دانشکده، ها دانشجویان کلیه دانشگاه -119ماده 

نهادهاي خارج از و نیز دانشجویان بورسیه علمی ـ کاربردي ی، رانتفاعیاشت، درمان و آموزش پزشکی، اعم از دولتی، پیام نور، غبهد
و  نامه مشمول آیینها، هاي علوم دینی شاغل به تحصیل در این دانشگاهها، نیروهاي مسلح و حوزه مانند سایر وزارتخانه وزارتین

 . هاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند دانشگاهده و نامه حاضر بو شیوه
 

در  ،هاي آموزش عالی هـر اسـتان   مجموعه بدوي با تشخیص و تفویض اختیار شوراي مرکزي، اعتراض به احکام شوراهاي :1 تبصره

روش انجـام  ؛ یر استهاي آن استان یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی امکان پذ شوراي انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاه

خواهد بود که به تصویب شوراي مرکزي هر یک از وزارتین رسیده و به عنـوان رویـه عملکـرد ابـالغ      آن هم به موجب دستورالعملی

 .گردد می
 

خارج از وزارتین، مانند سایر  آموزشی وابسته به نهادهاي ها و مراکز ها، دانشکده دانشگاه دربورسیه دانشجویان  :2 تبصره

هاي  نامه هستند و چنانچه تعارضی بین آییننامه حاضر  و شیوه نامه آیین مشمول هاي علوم دینی نیروهاي مسلح و حوزه ها، رتخانهوزا
 به شوراي مرکزي حسب مورد به وجود آید، موضوع براي اتخاذ تصمیم نهایینامه  و این شیوه نامه و آیین ي مزبورها داخلی دانشگاه

 .خواهد بود االجرا الزم صادرهاع و حکم رجهر یک از وزارتین ا
 

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

 . هستندنامه حاضر  و شیوه نامه آیین مشمولهاي علوم دینی نیز  نیروهاي مسلح و حوزه ها، وزارتخانه
 

 

 

 

۳۸ 



 عملکرد و  بر نظارت ، ضمناندانشجوی انضباطی تخلفات به رسیدگی مرجع ترین عالی عنوان وزارتین، به مرکزي شوراي -120 ماده

عالی  هاي آموزش ها و مجموعه اهدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگرسی هاي حوزه نامه در نامه و شیوه آیین صحیح اجراي
 خصوص دربدیهی است نظر و حکم شوراي مرکزي  ؛دارند  را بر عهدهراء وحدت رویه آصدور بري، زي، راهری برنامه مسؤولیتتابعه، 
 .است االتباع الزم دانشگاه انضباطی شوراي سوي از صادره احکامکلیه 

 

هاي آموزشی براي اعضاي شوراهاي انضباطی دانشگاه و دبیرخانه توسط شوراي مرکزي  برگزاري دوره دستورالعمل :1 تبصره

 .شود میو ابالغ انضباطی تهیه 
 

دبیرخانه شوراي مرکزي به ترتیبی کـه تعیـین و ابـالغ    به ها  دانشگاه ها و عملکرد شوراي انضباطی ارسال گزارش فعالیت: 2تبصره 

 .نماید الزامی است می
 

سن اجراي رت بر حنظا  هاي ویژه هیأتبا تشکیل  در صورت تشخیص و در مواقع لزوماست مکلف مرکزي شوراي  -121ماده 

، اقدامات عملی در حسب مورد عالی تابعه در سراسر کشور هاي آموزش ها و مجموعه ها به دانشگاه اعزام آنو  هنام شیوهو  نامه آیین
مذکور هاي  هیأتها موظف به همکاري کامل با  شوراي انضباطی دانشگاه ؛راستاي ضمانت اجراي موازین قانونی را انجام دهد

 .دخواهند بو
 

نامه  مغایر با آیینپیش از این صادر گردیده یا که  هر یک از وزارتین هاي داخلی نامه کلیه مقررات، مصوبات و بخش -122ماده 

درجه باشند، از حاضر اجرایی  نامه و شیوه شوراي عالی انقالب فرهنگی 14/6/1374سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ مصوب 
 .االتباع است هاي دانشگاه الزم کلیه قسمتشوراي انضباطی براي  اتیمصمو تکام اعتبار ساقط و اح

 

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

شجویان مصوب سیصد و پنجاه و نامه انضباطی دان اجرایی آیین نامه وهیش ترکیب و شرایط اعضاي شوراهاي انضباطی تعیین
و در تاریخ اصالح  تبصره، 113 ماده و 123 در هفت بخش شاملشوراي عالی انقالب فرهنگی  14/6/1374مورخ هشتمین جلسه 

 . ستاا االجر علوم، تحقیقات و فناوري رسید و از تاریخ ابالغ الزمو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب وزراي .... ..............
 
 
 
 دکتر منصور غالمی  

 وزیر علوم، تحقیقات و فنآوري

 دکتر سعید نمکی

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳۹ 
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