آشنایی با آئین نامه انضباطی مصوب وزارت علوم ,تحقیفات و فناوری

بخش  : 1تخلفات و تنبیهات
ماده  - 1تفكیك تنبیهات
به منظور استناد و تطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده  7آيين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:
الف  -تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجوويا مجي توانجد
اعمال شود.
 .1اخطار شفاهي
 .2تذكر كتبي بدو درج در پرونده دانشوو
 .3اخطار كتبي بدو درج در پرونده دانشوو
 .4تذكر كتبي و درج در پرونده دانشوو
 .5توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشوو
 .6داد نمره 5225در درس يا امتحا مربوط به تخلف
 . 7محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگاه از قبيل وام ،خوابگاه و غيره از يك ماه تا طول باقيمانده از تحصيل
 .8دريافت خسارت از دانشوو در مواردي كه تخلف منور به ايواد ضرر و زيا شده باشد
.9منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدو احتساب سنوات
 .15منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال
 .11منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدو احتساب سنوات
 .12منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
ب  -تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشوو مي تواند اعمال شود:
 .13منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدو احتساب سنوات
 .14منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
 .15منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدو احتساب سنوات
 .16منع موقت از تحصيل به مدت چها نيمسال با احتساب سنوات
 .17تغيير محل تحصيل دانشوو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم)
 .18تبديل دوره تحصيلي دانشوو از روزانه به شبانه
 .19اخراج دانشوو از دانشگاه با حفظ حق شركت مودد در آزمو ورودي
 .25اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها از  1تا  3سال

تبصره  :1صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف تنها بصورت تركيب تنبيهات بنجدهاي  6تجا  8بجا يكجي از ديگجر بنجدها و
نيز تركيب تنبيهات بندهاي  17و  18با هر يك از بندهاي  9تا  16مواز است.

تبصره  :2تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج در كليه بندها مواز است.

دو تبصره فوق بر كليه موارد تخلفات مندرج در ماده  2از اين بخج

اجاري اسجت مشجروط بجر آنكجه از محجدوده تنبيهجات

تعيين شده در آنها خارج نشود.

تبصره  :3چنانچه متخلف در يك موضوع واحد مرتكب تخلفات متعدد شده باشد ،تنها شديدترين تنبيه مربوط بجه يكجي
از تخلفات واقع شده در آ موضوع اعمال مي شود و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلفات مواز نيست.

تبصره  :4در هر يك از بندهاي  11الي  16مي توا برخي از نيمسالهاي منع موقت از تحصيل را با احتسجاب سجنوات
و برخي را بدو احتساب سنوات در نظر گرفت.

تبصره  :5صدور حكم انضباطي از بندهاي  9تا  18در خصوص دانشووياني كه كليه واحدهاي درسي خود را گذرانجده
اند موضوعيت ندارد.

تبصره  :6در خصوص ارائه خدمات و تسهيالت دانشگاهي به دانشووياني كجه بجه يكجي از تنبيهجات بنجدهاي  9تجا 18
محكوم شده اند ،طبق آيين نامه هاي مربوط عمل مي شود.

ماده  - 2تفكیك تخلفات و تخصیص تنبیهات
در راستاي تعميم ااراي تبصره  3ماده  7آئين نامه انضباطي دانشوويا تخلفجات منجدرج در مجاده  6آئجين نامجه بجا قيجد
تنبيهات متناسب بر اساس ماده  1از اين بخ

به شرح زير تفصيل داده مي شوند.

ماده  6آئين نامه  :حدود اختيارات و وظايف شوراهاي انضباطي دانشگاه و شورا مركزي انضباطي:

الف  -رسيدگي به ارائم عمومي دانشوويا (از قبيل تهديد ،تطميع ،تجوهين ،ضجرب و اجرح ،اعجل ،سجرقت ،رشجوه،
اختالس ،قتل).

/1الف  -تهديد ،تطميع ،توهين ،فحاشي ،هتاكي ،افتراء
/1/1الف  -تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت
/2/1الف  -تطميع براي ارتكاب ارائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي
/3/1الف  -توهين يا فحاشي يا هتك حرمت
/4/1الف  -افتراء يا نشر
مرتكب هر يك از بندهاي فوق به يكي از بندهاي  3تا  9ماده  1شيوه نامه محكوم مي شود.
در صورتي كه شاكي يكي از اعضاي هيات علمي يا مسئوال يا كارمندا دانشگاه باشد يا در صورت تكرار تنبيجه مجي
تواند از بندهاي  9تا  12صادر شده و در صورت تكرار تا بند  14تشديد شود.

/2الف  -ضرب و ارح

در صورت واود شاكي مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  4تا ( 9بوز بنجد  )6محكجوم مجي شجود .در صجورتي
كه مضروب يكي از اعضاي هيات علمي يا مسئوال يا كارمندا دانشگاه باشد ،يا در صورت تكجرار تنبيجه مجي توانجد تجا
بند  13تشديد شود.
در صورتي كه ميزا ضرب و ارح بسيار شديد باشد تنبيه مي تواند متناسب با مورد تا بند  16تشديد شود.

/3الف  -اعل
/1/3الف  -اعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه) :
در صورت محكوميت قضايي ،دانشگاه مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضائي كه در مورد وي صادر شده باشجد،
به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  5تا ( 12بوز بند  )6محكوم كند.
/2/3الف  -اعل امضاي اساتيد يا مسئوال دانشگاه:
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شود .در صورتي كه اعل منور به تحصيل نمره قبولي
در دروس دانشگاهي نيز شده باشد متخلف به بند  6و يكي از تنبيهات بندهاي  7تا  15محكوم مي شود.
/3/3الف  -ارائه اسناد اعلي به دانشگاه:
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شجود .در صجورتي كجه سجند اعلجي منوجر بجه قبجولي
دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره باشد ،متخلف به موازات بند  6و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  7تا  15محكوم
مي شود و در صورتي كه سند اعلي منور به پذيرفته شد وي در دانشگاه شده باشد عجالوه بجر گجزاره بجه هيجات
مركز گزين

دانشوو به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  13تا  25محكوم مي شود.

/4/3الف  -اعل اسناد دانشگاه و استفاده از آ (اعم از استفاده مكتوب يا نرم افزاري)
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شود و در صورتي كجه مجدرم موعجول گجواهي گذرانجد
واحدهاي درسي دانشجگاه باشجد ،عجالوه بجر ااجراي بنجد  6در مجورد آ دروس ،متخلجف بجه يكجي از تنبيهجات منجدرج در
بندهاي  7تا  15محكوم مي شود.
در صورتي كه متخلف ،گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را اعل نمايد به يكي از تنبيهجات منجدرج در بنجدهاي 12 ، 11
يا  15تا  18محكوم مي شود.
/5/3الف  -اعل عنوا
چنانچه متخلف عنوا يكي از مسئوال داخل يا خارج از دانشگاه را بطور شفاهي يا كتبي اعل و مجورد اسجتفاده قجرار
داده باشد ،به يكي از بندهاي  3تا  5و در صورتيكه متخلف از اعل عنوا منتفع شده باشد ،بجه يكجي از بنجدهاي  7تجا
 15محكوم مي شود.

/4الف  -سرقت
/1/4الف  -سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه :
متخلف به يكي از بندهاي  2تا  5و بند  8محكوم مي شود.
اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته باشد تنبيه مي توانجد تجا بنجد  25تشجديد
شود .همچنين در صورت كتما اطالعات درباره واود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي از تنبيهات مندرج در بنجدهاي
 1تا ( 9به از بند  )6اعمال مي شود.
/2/4الف  -سرقت اموال دانشگاه :

عالوه بر محكوميت به ابرا خسارت وارده طبق بند  8متناسب با وسعت و دفعات وقوع ارم يكجي از تنبيهجات منجدرج
در بندهاي  9تا  19اعمال مي شود .به عالوه اعمال تنبيه بند  7نيز چنانچه تخلف در خوابگجاه واقجع شجده باشجد موجاز
است.
/3/4الف  -سرقت و يا خريد ،فروه يا افشاي سواالت يا ورقه هاي امتحاني :
متخلف عالوه بر محكوميت به بند  6به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  9تا  12با يكي از تنبيهات منجدرج در بنجدهاي
 15تا  18محكوم مي شود.

/5الف  -ارتشاء ،كالهبرداري ،اختالس
/1/5الف  -اخذ يا داد رشوه يا كالهبرداري از شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه :
در صورت محكوميت قضايي متخلف به يكي از بندهاي  1تا  5محكوم مي شود.
/2/5الف  -اخذ يا داد رشوه از يا به يكي از دانشگاهيا :
متخلف به يكي از بندهاي  1تا  5محكوم مي شود .در صورتي كه ارتكاب ارم منور به نمره قبولي متخلجف در يكجي از
دروس دانشگاهي شده باشد به تنبيه بند  6و يكي از تنبيهات بندهاي  9تا  15نيز محكوم مي شود.
/3/5الف  -كالهبرداري در دانشگاه :
عالوه بر محكوميت به ابرا خسارت وارده طبق بند  ،8متخلف به يكي از بندهاي  3تا  5محكوم مي شود.
/4/5الف  -اختالس :
در صورت محكوميت قضايي ،متخلف به تناسب اموال مورد اختالس و ميزا مشاركت در آ  ،عالوه بجر ابجرا خسجارت
طبق بند  ،8به يكي از بندهاي  3تا  5يا  9تا  13محكوم مي شود.

/6الف  -قتل عمد
/1/6الف  -ارتكاب قتل :
در صورت محكوميت قضايي ،تنبيه بندهاي  19تا  25در خصوص وي الزم االاراء است.
/2/6الف  -شركت يا معاونت در قتل :
در صورت محكوميت قضائي ،يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  15تا  25اعمال مي شود.
تبصره  :چنانچه دانشوويي بجه دليجل قتجل غيرعمجد بجه حجبح محكجوم شجده باشجد ،مجدت حجبح مرخصجي تحصجيلي
محسوب مي شود.

ب -رسیدگي به تخلفات آموزشي و اداري
/1ب  -تقلب در امتحا
متخلف ،چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبيه مندرج در بند  6در خصجوص امتحجا يجا درس مربجوط و متناسجب بجا
نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي  1تا  5محكوم مي شود .در صورت تكرار تخلف ،تنبيه به يكي از بنجدهاي  9تجا 12
قابل تشديد است.

/2ب  -فرستاد شخص ديگري بواي خود به امتحا يا شركت بواي ديگري در امتحا
/1/2ب  -فرستاد ديگري به ااي خود در امتحا :

متخلف به تنبيه مندرج در بند  6و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  9تا  12محكوم مي شود.
/2/2ب  -شركت بواي ديگري در امتحا :
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  9تا  12محكوم مي شود.
تبصره  : 1كليه آزمو هايي كه از سوي دانشگاه به عنوا آزمو رسمي به دانشوويا اعالم مجي شجوند ،مشجمول
بندهاي /1ب و /2ب مي شوند.
تبصره  : 2نقص مقررات السه امتحا بدو ارتكاب فعلي از اانب مختلف با واجود قجرائن ديگجر كجه عامجل معنجوي در
تخلف تقلب را محرز نكند ،مشمول بندهاي /1ب و /2ب نمي شود.

/3ب  -ارتكاب هر فعلجي از سجوي اشجخاص حقيقجي كجه مواجب اخجالل يجا وقفجه يجا مزاحمجت در ااجراي برنامجه هجاي
دانشگاه يا خوابگاه شود.
/1/3ب  -اخالل يا ايواد وقفه يا ايواد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه :
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا ( 8بوز بند  )6محكوم مي شود.
/2/3ب  -اخالل يا ايواد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه :
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا ( 9بوز بند  )6محكوم مي شود.
در صورتي كه اخالل در نظم منور به ايواد آشوب و اغتشاه در سطح دانشگاه يا خوابگجاه شجود متخلجف بجه يكجي از
تنبيهات مندرج در بندهاي  7تا  15محكوم مي شود.
در صورتي كه اخالل منور به آشوب يا تحريك ديگرا يا تشكيل گروه همراه باشد ،تنبيجه مجي توانجد بجه بنجدهاي  11تجا
 13تشديد شود.
در صوري كه اخالل يا آشوب همراه با ضرب و ارح باشد تنبيه مي تواند تا بند  15تشديد شود.
/3/3ب  -عدم رعايت مقررات دانشگاه :
عالوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آ ها با آئين نامجه انضجباطي و شجيوه
اارايي آ ) ،متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1و  2محكوم مي شود و در صورت تكرار ،اين تنبيه تجا مجوارد
مندرج در بندهاي  3تا  5و  7تا  15قابل تشديد است.
/3/4ب  -عدم رعايت مقررات خوابگاه :
عالوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آ ها با آئين نامجه انضجباطي و شجيوه
نامه اارايي آ ) ،متخلف بجه يكجي از تنبيهجات منجدرج در بنجدهاي  1و  2محكجوم مجي شجود و در صجورت تكجرار تنبيجه تجا
بندهاي  3تا  5و  7قابل تشديد است.
/5/3ب  -داد اطالعات ناصحيح به دانشگاه يا كتما حقايق :
چنانچه داد اطالعات ناصحيح يا كتما حقايق ،اعم از شفاهي يا كتبي ،باعج

انتفجاع دانشجوو يجا اخجتالل در برنامجه

هاي دانشگاه شود ،عالوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط ،متخلف به يكي از تنبيهجات بنجدهاي  1تجا
( 8بوز بند  )6محكوم مي شود.

/4ب  -ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت
/1/4ب  -ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي :

مرتكب عالوه بر محكوميت به ابرا خسارت وارده طبق بند  ،8به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا ( 15بوجز بنجد
 )6محكوم مي شود.
/2/4ب  -ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي :
در صورت شكايت صاحب مال ،عالوه بر محكوميت به ابرا خسارت طبق بند  ،8يكي از تنبيهات منجدرج در بنجدهاي 1
تا  5اعمال مي شود.

ج  -رسیدگي به تخلفات سیاسي
/1ج  -داد اطالعات خالف واقع يا كتما واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب يا مفسد يا افجراد
وابسته به آنها.
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  5محكوم مي شود .اگر تخلف منور به انتفجاع گروهجك هجاي مجذكور
گردد ،تنبيه مي تواند از بندهاي  9تا  14صادر شود.

/2ج  -عضويت در گ روهك هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انوام داد هر عملي به نفع آنها.
/1/2ج  -عضويت يا هواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله (گروه هايي كه به مواب احكجام قضجايي فعاليجت آ هجا
ممنوع شده باشد):
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  5محكوم مي شود.
/2/2ج  -انوام اعمالي كه به نفع گروههاي غيرقانوني منحله باشد:
تنبيه متخلف از تنبيهات مندرج در بندهاي  8تا  12تعيين مي شود.

/3ج  -فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي غيرقانوني
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  5محكوم مي شجود .در صجورتي كجه فعجاليتي بجه نفجع گروهجك هجاي
محارب و معاند نظام امهوري اسالمي ايرا باشد ،متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  9تا  14محكجوم مجي
شود.

/4ج  -توهين به شعائر اسالمي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام امهوري اسالمي ( مانند فحاشي و استعمال
الفاظ ركيك بطور شفاهي يا كتبي از طريق شعار نويسي  ،پخ

اعالميه و ) ...

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا ( 8بوز بند  )6محكوم مي شود.
در صورتي كه ارتكاب عمل بصورت امعي و به قصد ايوجاد بلجوا و آشجوب صجورت گيجرد يجا بطجور مكجرر و بجدو تواجه بجه
تنبيهات قبلي واقع شود مي تواند از بندهاي  9تا  13صادر شود.

/5ج  -ايواد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه
تنبيه متخلف از تنبيهات مندرج در بندهاي  3تا ( 13بوز بند  )6تعيين مي شود .اگر بلجوا در اهجت ضجربه زد بجه اركجا
نظام و با هماهنگي و برنامه ريزي يا با هدايت از گروههاي غيرقانوني خارج از دانشگاه باشد.
د  -رسیدگي به تخلفات اخالقي
/1د  -استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروه و توزيع اين گونه موارد

/1/1د  -استفاده از مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتياد آور يا روانگردا ):
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  4تا ( 15بوز بند  )6محكوم مي شود.
/1/2د  -اعتياد به مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتيادآور يا روانگردا ) :
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  3تا  5محكوم و در صورت عدم تواه به تنبيهات قبلي به يكجي از تنبيهجات
مندرج در بندهاي  8تا  18محكوم مي شود.
تبصره  :اخذ آزماي

اعتياد بصورت محرمانه از افراد مشكوم بجا ااجازه معجاو دانشجوويي موجاز اسجت .بعجالوه ادامجه

تحصيل دانشووي معتاد كه به يكي از بندهاي  9تا  18محكوم شده باشد منوط به منفي بود آزماي

مذكور پجح از

پايا دوره محروميت است.
/3/1د  -نگهداري ،خريد و فروه يا توزيع مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتيادآور يا روانگردا ) :
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  8تا  13محكوم مجي شجود و در صجورتي كجه امجاكن وابسجته يجا مربجوط بجه
دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد تنبيه وي تا بند  18قابل تشديد است.
/4/1د  -تشكيل السه يا همكاري براي استعمال مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتيادآور يا روانگردا ):
متخلف ،در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه به يكي از تنبيهجات منجدرج در بنجدهاي  8تجا  16محكجوم مجي
شود.
/5/1د  -استفاده از مشروبات الكلي:
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شود.
اگر تخلف در اماكن وابسته يا مربجوط بجه دانشجگاه را داده و آ جار سجوء عمجومي داشجته باشجد تنبيجه وي مجي توانجد از
تنبيهات مندرج در بندهاي  7و  9صادر شود.
/6/1د  -خريد و فروه و توزيع مشروبات الكلي :
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  8تا  12محكوم مي شود .در صورتي كجه از امجاكن وابسجته بجه دانشجگاه
براي اين منظور بهره برداري شده باشد عالوه بر اعمال بند  ،7تنبيه وي تا بند  18قابل تشديد است.
/7/1د  -تشكيل السه براي استفاده از مشروبات الكلي :
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  11تا  18محكوم مي شود.
/8/1د  -ارتكاب قمار:
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  4محكوم مي شود.

/2د  -استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي مسجتهون يجا مداخلجه در خريجد و فجروه يجا تك يجر و
توزيع اين گونه وسايل.
/1/2د  -استفاده از فرآورده هاي صجوتي و تصجويري غيرموجاز عكجح فجيلم يجا فجرآورده هجاي رايانجه اي حجاوي تصجاوير
مستهون:
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  5و يا  7محكوم مي شود.

/3د  -عدم رعايت پوش

اسالمي و استفاده از پوش

غيرمنطبق با شئو دانشگاه يا آراي

مبتذل

متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  5و در صورت اصرار و تكرار ،متناسب با عرف حاكم بر محيط به يكجي
از بندهاي  7تا  9محكوم مي شود.

/4د  -استفاده يا توزيع تك ير كتب ،موالت ،عكسهاي مستهون و يا آالت لهو و لعب
/1/4د  -استفاده از كتب موالت عكسهاي مستهون و يا آالت لهو و لعب :
چنانچه متخلف از محيط با امكانات دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد به يكي از تنبيهات بندهاي  1تجا 5
و يا  7محكوم مي شود.
/2/4د  -توزيع يا تك ير كتب موالت عكسهاي مستهون و يا آالت لهو و لعب :
متخلف به يكي از بندهاي  5تا  12بوز بند  6محكوم مي شود.

/5د  -عدم رعايت شئو دانشوويي
/5/1د  -ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانشوويي محسوب مي شود (مانند عجدم رعايجت حقجوق ديگجرا ،
پرخاشگري ،ايواد درگيري و )...
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  4محكوم مي شود.
تبصره  :رسيدگي به تخلفاتي كه خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد ،چنانچه به حي يت و شئو دانشگاهيا لطمجه
وارد آورد ،مشمول اين بند خواهد بود.
/2/5د  -عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با محرم:
متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  4و در صورت تكرار ،تا بند ( 9به از بند  )6محكوم مي شود.
/5/3د  -ايواد مزاحمت
در صورت واود شاكي خصوصي و يا چنانچه احتمال توري و ادامه مزاحمجت يجا بجروز آ جار نجامطلوب در دانشجگاه واجود
داشته باشد ،متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا  5محكوم مي شود.

/6د  -داشتن رابطه نامشروع
در صورتي كه تخلف آ ار علني و مشهود داشته باشد متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بنجدهاي  4تجا ( 15بوجز بنجد
 ) 6محكوم مي شود .چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع شده و شاكي خصوصي داشجته و يجا متخلجف داراي سجابقه
سوء انضباطي در تخلفات اخالقي باشد ،مي توا تا بند  12و يا يك يا بندهاي  17يا  18محكوم نمود.

/7د  -تشكيل يا شركت در السات نامشروع
/7/1د  -شركت در السه نامشروع
متخلف ،به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  1تا ( 9بوز بند  )6محكوم مي شجود .همچنجين در صجورت واجود سجابقه
سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخالقي تنبيه بند  17مي تواند صادر شود.
/2/7د  -تشكيل السات نامشروع يا همكاري در تشكيل السه نامشروع :
تنبيه متخلف از بين تنبيهجات منجدرج در بنجدهاي  7تجا  12و در صجورت واجود سجابقه سجوء انضجباطي در زمينجه تخلفجات
اخالقي يكي از بندهاي  17و  18مي تواند تعيين شود.

/8د  -انوام عمل منافي عفت

تنبيه متخلف از بين تنبيهات مندرج در بندهاي  5تجا ( 12بوجز بنجد  )6و در صجورت محكوميجت در مرااجع قضجايي يكجي از
تنبيهات بندهاي  13تا  25تعيين مي شود.

بخش  : 2نحوه رسیدگي و صدور احكام
برخي از موارد مندرج در ماده هاي  9 ،7و  12آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي گردد:

ماده  - 1شوراهاي انضباطي دانشگاهها مي توانند به كليه گزارشهاي رسيده در مورد دانشوويا از سوي هر يجك از
اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلجف در حجد اختيجارات خجود
حكم صادر نمايند.
تبصره  : 1رسيدگي به گزارشهاي رسيده از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص تخلفات آموزشجي و اداري
منوط به گزاره و تاييد كتبي معاونجت آموزشجي يجا اداري و مجالي دانشجگاه اسجت و رسجيدگي بجه تخلفجات سياسجي
(بعججالوه بنججدهاي /1/3ب و /2/3ب) منججوط بججه گججزاره كتبججي يكججي از اشججخاص حقججوقي عضججو در شججوراهاي انضججباطي
دانشگاه ديگر صورت مي پذيرد .بعالوه چنانچه تخلف توسط اعضاي تشكل ها يا نشجريات واقجع شجده باشجد اخجذ نظجر
كميته هاي ناظر بر تشكل ها يا نشريات دانشوويي نيز حسب مورد براي آغاز رسيدگي ضروري است.
تبصررره  : 2شججوراي انضججباطي دانشججگاه موججاز بججه رسججيدگي بججه تخلفججاتي كججه در مقطججع تحصججيلي قبلججي دانشججوو در
دانشگاه ديگر صورت پذيرفته باشد نيست و در اينگونه موارد نظر شوراي مركزي انضباطي مالم عمل خواهد بود.
تصره  : 3با تواه به اينكه انتظام امور داخلي در محيط دانشگاه با مسئوليت هاي معجين انوجام مجي پجذيرد ،تبصجره 4
بند ب ماده  7آيين نامه تاكيد مي شوددر صورتي كجه تخلفجات نيجاز بجه رسجيدگي در مرااجع قجانوني خجارج از دانشجگاه
داشته باشد موضوع تنها بايد از طريق شوراي انضباطي و يا مشاوره و همجاهنگي دفتجر حقجوقي دانشجگاه بجه مرااجع
ذي ربط انعكاس يافته و در آنوا پيگيري شود .در هر حال صجدور يجا ااجراي حكجم انضجباطي تجا پايجا رسجيدگي قضجايي
معلق خواهد بود .رئيح دانشگاه موظف است اين موضوع را به كليه قسمتهاي دانشگاه اهجت اطجالع و اقجدام ابجال
نمايد .بديهي است هر گونه اقدام از سوي اشخاص حقيقجي يجا حقجوقي (اعجم از مسجئوال اعضجاي هيجات علمجي يجا
كارمندا يا تشكل هاي دانشوويي) دانشگاه كه بجر خجالف ايجن تبصجره باشجد خجود تخلجف اداري محسجوب شجده و در
مرااع صالح قابل پيگيري خواهد بود.
تبصره  : 4صدور احكام انضباطي در خصوص دانشوويا تنها از طريق شوراههاي انضباطي صورت مجي گيجرد و سجاير
نهادها يا مسئوال دانشگاه از در مقام ااراي احكام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطي مواز بجه صجدور يجا ااجرا
مفاد هيچيك از تنبيهات انضباطي نمي باشد.
تبصره  : 5بر اساس تعليمات اسالمي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شجهروندا و منجع توسجح (اصجول  22و 25
قانو اساسي) ،اعضاي شورا و كاركنا دبيرخانه شورا انضباطي مواز بجه توسجح در زنجدگي خصوصجي دانشجوويا
نبوده و موظفند كليه اطالعات مربوط به تخلف دانشوو را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آ (بوز همسر و والدين با
رعايت مصالح دانشوو) خودداري نماينجد .در صجورت تخلجف هجر يجك از اعضجا يجا كاركنجا از طجرف شجوراي توديجدنظر يجا
شوراي مركزي انضباطي قابل پيگيري است.
تبصره  : 6شوراهاي انضباطي بايد در مواقع ضجروري از املجه تخلفجات اخالقجي ،بجا دعجوت از مسجئول مركجز مشجاوره
دانشوويي دانشگاه ،ضمن بهره مندي از نظرات مشورتي آ مركز ،كليه حساسيتهاي الزم در زمينه روحيات فجردي و
مسايل خانوادگي و ااتماعي را معمول داشته و تبعات مختلف احكام صادره را مد نظر قرار دهند.

ماده  - 2شوراهاي انضباطي پح از ابال و تفهيم كتبجي و شجفاهي تخلفجات مجورد اتهجام طبجق مجاده  6آيجين نامجه و
بخ

 1از اين شيوه نامه به دانشوو و پي

از صدور حكم ،بايد از وي مصاحبه حضوري بعمجل آورده و دفاعيجات كتبجي

دانشوو را اخذ و مورد تواه قرار دهند.
تبصره  :انوام امور الزم اهت طرح موضوع در السات شوراهاي انضباطي از قبيجل تجدوين مسجتندات ،ابجال و تفهجيم
موارد تخلف ،مصاحبه حضوري و مانند آ و نيز حفظ و بايگاني و امانتداري نسبت به پرونده هاي انضباطي بعهجده دبيجر
شورا است.
ماده  - 3در صورت درخواست دانشوو براي دفاع حضجوري در السجه شجورا ،دبيجر شجوراي بجدوي انضجباطي دانشجگاه
موظف است كه از وي براي حضور در السه شوراي انضباطي مي تواند در غياب دانشوو به پرونده رسيدگي نمايد.
تبصره  :چنانچه دانشوو تا  15روز پح از رويت ابال رسمي دوم دعوت به مصاحبه يا دفاع ضجروري ،از حضجور و ارائجه
دفاعيات امتناع ورزد ،شورا مي تواند نسبت به رسيدگي و صدور حكم غيجابي اقجدام نماينجد .در هجر حجال صجدور حكجم
بدو حضور دانشوو صورت مي گيرد.
ماده  - 4السات شوراي انضباطي بدوي دانشگاه حسجب موضجوع هجر دو هفتجه يكبجار و السجات شجوراي انضجباطي
توديدنظر دانشگاه در صورت واود موارد انضباطي حداقل هر ماه يك بجار تشجكيل مجي گردنجد .بجديهي اسجت در مجوارد
اضطراري و بنا به ضرورت رؤساي شوراهاي انضباطي بايد نسبت به تشكيل السات فوق العاده شجوراهاي انضجباطي
اقدام نمايند.
ماده  - 5احكام انضباطي شوراي بدوي بايد در كمترين زما ممكن پح از وصول گجزاره كتبجي و تفهجيم اتهجام صجادر
شوند .در صورتي كه طوالني شد رسيدگي به پرونده منور به متضرر شد دانشوو شود .دانشگاه بايد بنحجوي كجه
منافي مصالح كلي دانشگاه و ساير دانشوويا نباشد در ابرا آ اقدام نمايد.
ماده  - 6السات شوراي انضباطي بدوي و توديدنظر دانشگاه بايد داراي صورتولسه بوده و صورتولسات بجه امضجاي
اعضاي حاضر در السه برسد.
ماده  - 7شوراي انضباطي توديدنظر دانشگاه تنهجا مراجع موجاز بجراي ارسجال پرونجده تخلجف دانشجوويا بجه شجوراي
مركزي انضباطي اهت رسيدگي بوده و در اينگونه موارد ضرورت دارد صورتولسه شوراي انضباطي توديد نظجر كجه بجه
امضاي حاضرا رسيده و حاوي درخواست رسيدگي با پيشنهاد مشخص مي باشجد بجه همجراه كليجه سجوابق و ودارم
پرونده به شوراي مركزي ارسال مي گردد .بديهي است شوراي مركزي به پرونده هاي ارسالي از سوي دانشگاه كجه
فاقد مدارم كامل و صورتولسه شوراي انضباطي توديدنظر دانشگاه باشد رسيدگي نخواهد نمود.
ماده  - 8شوراهاي انضباطي دانشگاه بايد احكام صادره را حداك ر تا يك ماه پح از صدور توسط رئجيح يجا دبيجر شجورا
به دانشووي متهم ابال نموده و رسيد دريافت كنند.
ماده  - 9عالوه بر احكام صادره ،كليه مكاتبات شوراهاي انضباطي دانشگاه با شوراي مركزي انضباطي و ديگر مرااجع
خارج از دانشگاه بايد بجا امضجاي معجاو دانشجوويي و فرهنگجي يجا رئجيح دانشجگاه باشجد .احكجام و مكاتبجات شجوراي
مركزي انضباطي با امضاي رئيح يا دبير شورا صادر مي شود.
ماده  - 11شوراي انضباطي توديدنظر دانشگاه موظف اسجت حجداك ر يكمجاه پجح از صجدور حكجم توديجدنظر مراتجب را
بصورت مكتوب به شوراي مركزي انضباطي ارسال دارد .بديهي است نظر و حكم شوراي مركزي انضباطي در خصجوص
احكام صادره از سوي شوراي انضباطي دانشگاه الزم االتباع است.
تبصره  : 1اگر به دستور رئيح دانشگاه (طبق تبصره  2ماده  6آيين نامه) و يا بواسجطه طجوالني شجد رسجيدگي بجه
پرونده (بدو مووز آيين نامه) ،دانشوو از شركت در امتحانات پايا نيمسال محروم شده باشد و حكم انضباطي صادر

شده حاوي تنبيهي كمتر از محروميت يك نيمسال باشد ،از دانشوو امتحا مودد گرفته مي شود .در هجر حجال زمجا
رسيدگي به پرونده در عمل نبايد مواب افزاي

محكوميت دانشوو شود.

تبصره  : 2در صورتي كه حكم قطعي مبني بر يكي از بندهاي  9تا  18ماده  1از بخ
نيمسال و پي

 1از ايجن شجيوه نامجه در اواخجر

از آغجاز برگجزاري امتحانجات پايجا سجال تحصجيلي صجادر شجده باشجد ،زمجا ااجراي حكجم بجه نيمسجال

تحصيلي بعد از آ موكول مي گردد ،مشروط بر آنكه آخرين نيمسال تحصيلي دانشوو نباشد.
تبصره  : 3در صورتي كه دبير يا رئيح شورا بدو علت مواه مواب اطاله رسيدگي و متضرر شجد دانشجوو شجوند،
موضوع از طريق شوراي توديدنظر يا شوراي مركزي يا ساير مرااع ذي ربط قابل پيگيري است.
ماده  - 11شوراهاي انضباطي دانشگاه موظف به ااراي احكام شوراي مركزي انضباطي بجوده و بايجد نتيوجه اقجدامات
خود را در اين خصوص حداك ر يكماه پح از دريافت حكم به شوراي مركزي انضباطي اعالم نمايند .در غير اينصجورت بجه
استناد ماده  9آيين نامه انضباطي بر حسب مورد رئيح يا دبير شوراي انضباطي توديدنظر دانشجگاه پاسجخگوي عجدم
ااراي حكم شوراي مركزي انضباطي خواهند بود.
ماده  - 12رونوش ت احكام شوراي مركزي انضباطي كجه حجاوي محروميجت دانشجوو از تحصجيل ،از يكسجال تجا  5سجال
است ،بايد به هيات مركزي گزين

دانشوو و سازما سنو

آموزه كشور ارسال گجردد و هيجات و سجازما مجذكور

موظفند نسبت به اعمال محروميت فوق اقدام نمايند.

بخش  - 3نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفیف يا تشديد احكام
برخي از موارد مندرج در ماده  8آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي شوند:
ماده  - 1توديدنظر در كليه احكام اوليه ،پح از وصول اعتجرا

در مجورد مقجرر ( 15روز اداري از تجاريخ رويجت حكجم) بجه

عهده شوراي انضباطي توديدنظر است.
ماده  - 2شوراي انضباطي دانشگاه موظف اسجت پجح از تحقيقجات الزم و مالحظجه آخجرين دفاعيجه دانشجوو ،حجداك ر
ظرف مدت يك ماه حكم توديدنظر صادر كند .در صورتي كه صدور حكجم توديجدنظر متوقجف بجه حصجول مجدارم يجا انوجام
تحقيقاتي باشد كه به نفع دانشوو تل قي مي شوند ،مهلت مذكور مي تواند با موافقت دانشووي ذي نفجع تجا تكميجل
پرونده به تعويق درآيد.
تبصره  :احكام توديدنظر نمي توانند احكام اوليه را تشديد كننجد .چنانچجه پجح از صجدور حكجم اوليجه و پجي

از صجدور

حكم توديدنظر مدارم و مستندات اديدي حاصل شده باشجد ،الزم اسجت پرونجده متخلجف بجار ديگجر در شجوراي بجدوي
مطرح و پح از صدور حكم اوليه مودد به وي فرصت اعترا

داده شود.

ماده  - 3در صورتي كه دانشوو طبق تبصره  3ماده  8آيين نامه به داليل غيرمواه از اعالم رويت حكم اوليه استنكاف
ننمايجد حكجم اوليجه عينجاق قطعجي محسجوب مجي شجود( .مراجع

نمايد و يا در مهلت مقرر نسبت به حكم اوليجه اعتجرا
تشخيص غيرمواه بود كميته انضباطي است).

تبصره  :رئيح دانشگاه مي تواند بنا به تشجخيص و در صجورت صجدور حكجم اوليجه و عجدم اعتجرا

دانشجوو در مهلجت

مقرر ،نسبت به تشكيل السه شوراي توديدنظر با هدف رعايت حقوق دانشوو اقدام كند.
ماده  - 4نمره دانشجوو از پجذيره و اهحكجام و دسجتوراتي كجه شجوراي انضجباطي صجادر مجي كنجد بجا تكجرار تخلجف (در
مواردي كه در ماده  2از بخ

 1اين شيوه نامه پي

بيني نشده انجد) ،تخلجف محسجوب شجده و پجح از رسجيدگي در

شوراي بدوي مي تواند مواب صدور حكم اديد شود.

تبصره  :اعمال مودد تنبيهجات موضجوع بنجدهاي  9تجا  12مجاده  1از بخج

 1در مجورد يجك تخلجف ،يجا تشجديد تنبيجه بجه

بندهاي  13تا  25از اين ماده به پيشنهاد دانشگاه و تاييد شوراي مركزي انضباطي صورت مي گيرد.
ماده  - 5شوراهاي انضباطي بدوي يا توديدنظر مي تواند بدواق يجا پجح از صجدور حكجم توديجدنظر ،مطجابق بجا تبصجره 8
ماده  7آيين نامه نسبت به تعليق احكام صادر شده اقدام كنند.
ماده  - 6در صورت تنبه و اصالح رفتار دانشووي متخلف پجح از طجي مراحجل توديجدنظر و صجدور حكجم قطعجي رئجيح
دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص از شوراي مركزي انضباطي تخفيف در حكم صادره را درخواست نمايد.
ماده  - 7بنا به درخواست دانشوو و تشخيص شوراي توديدنظر دانشگاه ،شجوراي انضجباطي دانشجگاه مجي توانجد در
پايا تحصيل دانشوو نسبت به امحاء آ ار حكم از پرونده دانشوو موافقت نمايد.
تبصره  :احكام منطبق بر تنبيهات بندهاي  1تا  3و نيز احكام تعليقي در پايا تحصيل خود به خود امحاء مجي شجوند و
امحاء ا ر آنها نياز به موافقت شوراي توديدنظر يا مركزي ندارد.

بخش  - 4ساير موارد
ماده  - 1رسيدگي به درخواست انصراف ،ميهماني يا انتقالي آندسته از دانشوويا كه پرونده تخلفشجا در شجوراي
انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي در دست رسيدگي مي باشد يا ااراي احكام انضباطي صجادر شجده در
خصوص آنا به انوام نرسيده است ،منوط به موافقت و اعالم نظر قطعي آ شوراهاست.
تبصره  :رئيح دانشگاه مي تواند در صورت عدم حضور دانشوو براي تفهجيم اتهجام يجا اسجتنكاف از دريافجت يجا ااجراي
احكام انضباطي ،كليه عمليات آموزشي وي اعم از بجت نجام و فراغجت از تحصجيل و ماننجد آ را تجا حضجور وي و تكميجل
مراحل رسيدگي متوقف كند.
مراده  - 2رسجيدگي بججه تخلفجات دانشجوويا بورسججيه نيروهجاي مسججلح كجه در دانشجگاههاي غيروابسججته بجه تحصججيل
مشغول مي باشند حسب مورد به عهده شوراهاي انضباطي دانشوويا است.
ماده  - 3در صورتي كه دانشوويي طبق نظر شوراي مركجزي انضجباطي بجه تغييجر محجل تحصجيل محكجوم شجده باشجد
دانشگاه مقصد موظف به پذيره دانشوو است.
ماده  - 4دانشجوويا كليجه دانشجگاههاي تجابع وزارت علجوم ،تحقيقجات و فنجاوري و وزارت بهداشجت ،درمجا و آمجوزه
پزشكي ،اعم از دولتي ،پيام نور ،غيرانتفاعي و موسسات علمي  -كاربردي مشمول آيين نامه انضباطي و ايجن شجيوه
نامه و دانشگاههاي مزبور ملزم به ااراي مفاد آ هستند.
تبصره  :دانشوويا شاغل به تحصيل در دانشگاهها ،دانشكده هجا و مراكجز آموزشجي وابسجته بجه نهادهجاي خجارج از
وزارتين مانند ساير وزارتخانه ها ،مشمول اين آيين نامجه هسجتند و چنانچجه تعارضجي بجين آيجين نامجه هجاي داخلجي آ
دانشگاهها و آيين نامه بواود آيد ،موضوع براي اتخاذ تصميم نهجايي بجه شجوراي مركجزي اراجاع شجده و حكجم شجوراي
مركزي وزارتين الزم االاراست.
اين شيوه نامه در  4بخ

در موموع شامل  25ماده و  26تبصره در تاريخ  84/5/1به تصويب وزارت علجوم ،تحقيقجات و

فناوري و وزارت بهداشت ،درما و آموزه پزشكي رسيد و از تجاريخ تصجويب و ابجال ايجن شجيوه نامجه كليجه مصجوبات و
بخشنامه هاي مغاير با آ  ،فاقد اعتبار است.

