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 خدابه نام 
 

ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای دانشجویان عزیز ، گزیده ای از مفاد آئین نامه 
 شورای انضباطی جهت آگاهی دانشجویان از تکالیف و حقوق خود  ارائه می گردد.

 ضرورت وجودی شورای انضباطی .1

دانشگااه به عنوان ی  جامهه، مأثرر از رواب  مأقاب  اسگاتید، کارکنان و دانشجویان 
اسگت. با توجه به مصگالک کالن آموزع عالی که ورود نیروی انأمامی به دانشااه را 

، مرجع 1374مجاز نمی دارد، بنابر مصگگوبه شگگورای عالی انقالب فرهنای در سگگا  
داوری در رعایت مصگالک دانشگااه وحقوق دانشگجویان شگورای انضباطی است که 

 مشابه آن در مورد سایردانشااهیان نیز وجود دارد.

 رسالت شورای انضباطی .2

دوره دانشگجوئی زمان کب  عل  و تجربه جهت ورود به عرصه های جدی زندگی 
اسگگت و با توجه به سگگاخأار سگگنی دانشگگجویان، در این مبگگیر گاه مشگگکالتی با آرار 
غیرقاب  جبران قضگگگائی ممکن اسگگگت آینده فرد را تیت تثریر قراردهد. شگگگوراهای 

مبئولیت نببت به حقوق دانشجویان به نیوی  انضگباطی دانشگجویان با دقت و ح 
به تخلفات دانشجوئی رسیدگی می نماید که صدور آراء تهلیقی، اخذ تههد مکأوب 
و تذکرهای انضباطی فرصأی برای جبران گذشأه بوده و درصورت عدم تکرار خطا 
و براسگا  تشخی  اعضای شورای انضباطی دانشااه امکان حذ  برخی از سوابق 

   از پایان تیصی  میبر گردد.انضباطی پ
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 صالحیت شورای انضباطی .3

شگیوه نامه اجرائی آئین نامه انضگباطی، شگورای انضگباطی صالحیت  4براسگا  ماده 
رسگگگیدگی به کلیه گزارع های رسگگگیده در مورد دانشگگگجویان از سگگگوی هری  از 
اشگخا  حقیقی یا حقوقی در داخ  یا خارج دانشگااه را داشگأه و درصورت احراز 

 ع تخلف درحد اخأیارات خود اقدام به صدور حک  می نماید.وقو

 شوراهای رسیدگی کننده .4

 شورای بدوی انضباطی دردانشااه 

 شورای تجدیدنمر انضباطی دردانشااه 

  ،شگگگورای مرکزی انضگگگباطی درسگگگازمان اموردانشگگگجویان وزارت علوم
 تیقیقات و فناوری

 مصادیق تخلفات  .5

ه حک  انضباطی شود در آئین نامه انضباطی ب مصادیق تخلفات که می تواند منجر به
طور مشروح آمده است که مخأصری از آن به شرح ذی  جهت آگاهی د انشجویان 

 عزیز می آید.

 تخلفات عمومی -الف
تهدید، توهین، شگگگیوه نگامه اجرائی مصگگگادیقی از جرائ  عمومی هم ون  3درمگاده 

ان مثا  چنان ه ذکرگردیگده اسگگگت. بگه عنو ضگگگرب و جرح، سگگگرقگت، جهگ  و ...
دانشگجویی به دانشگجویان دیار یا اساتید خود توهین نماید شورای انضباطی پ  از 
طی مراحگ  رسگگگیگدگی می توانگد دانشگگگجو را بر اسگگگا  نوع و کیفیت تخلف  از 
تذکرکأبی بدون درج در پرونده تا منع موقت ازتیصی  به مدت دو نی  سا  میکوم 

 نماید.
اعضای هیئت علمی یا کارمندان دانشااه باشند احکام در مواردی که شاکی یکی از 

 می توانند تشدید شوند.
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 تخلفات آموزشی و اداری -ب

تقل  در امأیان یا تکالیف ازمصگگگادیق تخلفات آموزشگگگی در شگگگیوه نامه اجرایی، 
است. در امأیانات، همراه داشأن اطالعات، تجهیزات ویا امکانات غیرمجاز  مربوطه

در ریز نمرات   25/0تبهاتی نمیر درج نمره غیرقاب  حذ  تقل  میبگگوب شگگده و 
 کارنامه به همراه دارد.

ست ا فرسگأادن یا شگرکت کردن به جای دیاری در جلبه امأیانازمصگادیق دیار، 
در نمره در ، ی  ترم  25/0که بر اسا  آئین نامه، تنبیه آن عالوه بر درج نمره ی 

  میرومیت از تیصی  است

 یتخلفات اخالق -ج
  رعایت شگگئونات دانشگگجوئی و دانشگگااه از انأمارات به حق دانشگگااهیان

 نببت به یکدیار است.
  اسگگت ولذا اسگگأفاده اسگگأهما  دخانیات اخالقییکی از مصگگادیق تخلفات 

 ازمواد دخانی دردانشااه و اماکن مرتب  ممنوع می باشد.
  لکلی ااسأفاده کنندگان موادمخدر، مشروبات برخورد شورای انضباطی با

 سناین خواهدبود. وآالت قمار
  ،دانشااه است رعایت ضگواب  و قوانین پوشگشگیازدیارمبگائ  اخالقی .

شگگورای عالی انقالب فرهنای مصگگادیق مجازوغیرمجاز پوشگگی درمیی  
دانشگگااه الکال  ها، سگگفرهای مطالهاتی، اردوها، سگگلف سگگروی ، داخ  

دانشگگگجویان پبگگگر و  سگگگرویبگگگهای نقلیه و...ا را کامالف تهریف نموده و بر
 دخأرالزم است بر اسا  قوانین پوششی دانشااه رفأارنمایند. 

  هم نین دانشجویان می بایبت با پایبندی به موازین شرع وعر  شئونات
اسگگگالمی و دانشگگگجویی را دررفأار با یکدیار رعایت نمایند. حف  حدود 

 درفضای دانشااه الزامی است. مأهار  ارتباطات بین فردیشرعی و 
  اسگگگأفگاده یگا خرید و فروع و تکثیر فراورده های نمایشگگگی، گوشگگگی یا

نوشگگگأگاری غیرمجگاز نمیر عک ، فیل  یگا فراورده هگای رایانه ای حاوی 
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تصگاویر مبأهجن دارای حک  انضباطی است. هم نین تخلفات رایانه ای 
نمیر هگ  کردن، ویروسگگگی کردن، تهیگه سگگگایت ها و وبالر های غیر 

 انضباطی خواهد داشت. اخالقی و ... پیارد

  قوانین هم نین در زمینگه مبگگگائگ  اداری نیز دانشگگگجویگان مو فنگد کلیه
را در طو  زمان تیصگگگی  مراعات نمایند.  ومقررات دانشگگگااه وخوابااه

ازجمله هناام ورود و حضگوردر دانشگااه همراه داشأن کارت دانشجوئی 
ا جلبگگاتی الزامی اسگگت. هم نین دانشگگجویان مو فند از مجوز تجمهات ی

 که قصد شرکت در آن را دارند اطالع کب  نمایند.
  از دیار تخلفات، ایراد خبگارت به اموا  عمومی یا شخصی و خیانت در

امانأداری از اموا  اشخا  است که دانشجوی مأخلف به جبران خبارت 
 و بر حب  مورد، تنبیهات دیار مطابق آئین نامه در نمر گرفأه می شود.

 و مقدسات اسالمی یا ملی و ادیان رسمی کشور از دیار  توهین به شهائر
 تخلفات انضباطی است.

 تخلفات با مضامین سیاسی -د
دانشگااه می  رشد علمی، اخالقی و اجأماعی است و بروز عقاید تا زمانی که مخ  
نم  عمومی نبوده و مأهرض حری  اعأقادی و فرهنای جامهه نباشد میأرم بوده و نیز 

فأیی عقاید دیاری را ندارد. براین اسگا  انأمار اسگت دانشجویان هیچ فردی حق ت
به عنوان نخباان کشگگگور طبق مقررات دانشگگگااه به فهالیت های آگاهانه سگگگیاسگگگی 
پرداخأگه و ازهرگونه اعمالی که هزینه هایی را برای دانشگگگجو، دانشگگگااه و نمام در 

 بردارد احأراز نمایند.
 .است د بلوا و آشوب در میی  دانشااهایجامصادیق بارز تخلفات سیاسی،  از

صگگدور احکام انضگگباطی در خصگگو  دانشگگجویان تنها از طریق شگگورای انضگگباطی 
صگورت می گیرد و سایر نهادها یا مبالالن دانشااه جز در مقام اجرای احکام صادر 
شگده از سگوی شگورای انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچ ی  از تنبیهات 

 شند.انضباطی نمی با
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 روند رسیدگی به تخلفات انضباطی .6

 . وصو  گزارع یا شکایت ازاشخا  حقیقی یا حقوقی 

 . تکمی  تیقیقات از منبع گزارع یا شکایت و سایر مراجع مرتب 

 .احضاردانشجو دروقت مقرر با احضاریه مکأوب الحداکثردوبارا 

 .مهلق نمودن فای  آموزشی درصورت عدم حضور دانشجو 

  ودفاع ازاتهامات وارده به صورت شفاهی و مکأوب.حضوردردبیرخانه 

 .طرح و بررسی موضوع در شورای بدوی انضباطی 

 .صدورحک  بدوی درصورت میکومیت 

 .ابالغ حک  بدوی 

 .فرصت اعأراض مکأوب به حک  بدوی به مدت ده روز 

  طرح و بررسگگگی درخواسگگگت تجگدیگد نمردانشگگگجو درشگگگورای تجدید
 نمرانضباطی.

  دسأوراجرا.صدورحک  قطهی و 

 
  ارسگگا  رونوشگگت احکام قطهی یا افشگگای آن جز برای والدین و همبگگر

دانشگگجو الحبگگ  صگگالحدید شگگوراا و مقام اجرا کننده حک  و شگگورای 
 مرکزی انضباطی ممنوع است.

   حداکثر زمان تبگگلی  اعأراض به دبیرخانه شگگورای انضگگباطی مرکزی ی
 ماه از دریافت حک  دانشااه است.

 م جهت طرح موضگگوع در جلبگگات شگگوراهای انضگگباطی از انجام امور الز
قبی  تدوین مبگأندات، ابالغ و تفهی  موارد تخلف، مصگگاحبه حضوری و 

 مانند آن به عهده ی دبیر شورا است.

  درصگورت درخواسگت دانشگجو برای دفاع حضوری در جلبه شورا، دبیر
 یشورای انضباطی بدوی دانشااه می تواند از وی برای حضور در جلبه 

 شورا دعوت به عم  آورد.
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عدم رعایت شگگئون دانشگگجویی از جمله ارتکاب اعما  یا رفأاری که خال  منزلت 
دانشگجویی میبوب می شود مانند عدم رعایت حقوق دیاران، پرخاشاری، ایجاد 
درگیری و ... از مصگادیق تخلف انضگگباطی اسگگت. در ضگگمن انجام عم  منافی عفت 

 .تنبیهات شدیدی به همراه دارد

 پیامدهای انضباطی .7

شگورای انضباطی دانشااه درصورت احراز تخلف ازسوی هری  از دانشجویان می 
 تواند به یکی از موارد زیر اقدام نماید.

 .احضار و اخطار شفاهی یا کأبی 

 .تذکرکأبی با درج و یا بدون درج در پرونده دانشجو 

 .توبیخ کأبی با درج در پرونده 

  امأیان مربوط به تقل  و در صورت تکرار یا در در  یا  25/0دادن نمره
شگگرکت غیر درامأیان، قاب  تشگگدید تا منع تیصگگی  به مدت دو نی  سگگا  

 است. 

  میرومیگت از تبگگگهیالت رفاهی دانشگگگااه و یا ایجاد تآییر درآن ها مانند
 تآذیه، وام، خوابااه و... از ی  ماه تا پایان تیصی .

  تخلف منجربه ایجاد ضگگرر و دریافت خبگگارت ازدانشگگجو درمواردی که
 زیان شده باشد.

  منع موقت از تیصگی  به مدت ی  تا چهارنی  سگا  تیصگیلی با احأباب
 سنوات یا بدون آن.

 .تآییرمی  تیصی  یا تبدی  دوره تیصیلی از روزانه به شبانه 

 .اخراج ازدانشااه 

 
  تنبیهات مورد او  و نیز احکام تهلیقی بهد از پایان تیصگگگیالت دانشگگگجو

 خود به خود امیاء می شوند.

  شوراهای بدوی و تجدید نمر حب  صالحدید از جمله جهت جلوگیری
از تخلفات بهدی دانشگگجو مجاز به تهلیق احکام صگگادره می باشگگند. تهلیق 
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حک  به مهنای توقف اجرای حک  اسگت مشروط به آنکه دانشجو تخلف 
توسگگگ   دیاری انجگام ندهد. بنابراین در صگگگورت هرگونه تخلف بهدی

 دانشجو، حک  تهلیقی به اجرا گذاشأه می شود.
 .تنبیهات سه مورد او  قاب  اعأراض در شورای انضباطی مرکزی نیبأند 

  بنا به درخواسگت دانشگجو در پایان تیصیالت و تشخی  شورای تجدید
نمر، شگورای انضگباطی دانشااه می تواند نببت به امیاء آرار تنبیهات، از 

پرونده تا منع موقت از تیصگگگی  به مدت ی  نی  تگذکر کأبی و درج در 
 سا  با احأباب سنوات، اقدام نماید.

  در موارد تنبیهات با شگدت باالتر، شگورای مرکزی با نمر دانشااه و بنا به
درخواسگگت دانشگگجو در پایان تیصگگیالت می تواند با امیاء آرار حک  از 

 پرونده دانشجو موافقت نماید.

د شگگواری انضگگباطی دانشگگجویان، حمایت از حقوق که رویکرشگگایان ذکر اسگگت 
دانشگگااهیان نبگگبت به یکدیار و نبگگبت به دانشگگااه اسگگت و جنبه تربیأی و در نمر 

 گرفأن تاریر احکام صادره در اصالح عملکرد دانشجویان در اولویت قرار دارد.

 
 

 با آرزوی توفیق و سربلندی شما
 شورای انضباطی دانشجویان

 1336شهریور 


