شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
مقدمه
انقالب اسالمي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي واال مقام بهثمر نشست  ،حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري
و احساس مسئوليت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود  .جوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاستهه از ففرتر انقالباستالمي
كه در انديشه و كالم امام (ره) آشرار است ،ساخهار فرهنگي  ،سياسي و اجهماعيرشور را دگرگون نموده و عرصه جديتدي را در فتاريف فرهنت
بشري گشودند .
دانشگاهها  ،به فحقيق  ،يري ازاركان مؤثر در حركت انقالب و فنوير افرار مردم محستوب متي شتوند و اهميتت نقتا دانشتجوياننه عنتوان
نخنگان نسل جوان در مراحل مخهلف پيروزي انقالب  ،فثنيت نظام و دفاع از آنانرار ناپذير است  .از ايت روي  ،مستا ل فرهنگتي دانشتگاهها و
صيانت از جايگاه و منزلهرفيع آنها همواره به عنوان يري از محورهاي اصلي در كالم امام (ره) و رهنمودهاي مقاممعظم رهنري ( مدّ ظلّه ) مورد
عنايت خاص بوده است .
پاسداري از جايگاه رفيعدانشگاه و كمك به سالم نگهداشه محيطهاي آموزشي و پژوهشتي و فتيمي حقتوم عموميدانشتگاهيان  ،از ريتق
فرغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي  ،هنجار شرنيو ناديده گرفه حقوم فردي و اجهمتاعي ديگتران از اهتدا
مهمي محسوب مي شوندكه كميهه هاي انضنا ي در راسهاي كمك به فحقق آنها فشريل مي گردد  .بديهي استت بتاوجود اعضتاي دانشتمند و
دانشجو در فركيب شوراي كميهه ها  ،فوجه به شيوه هاي برخوردصحيح و عالمانه با فخلفات دانشجويي و رعايت فقوا در امتر قضتاوت و فصتميم
گيري  ،جزواصول اساسي و خدشه ناپذير اي شورا ها فلقي مي شوند .
برخورد سطحي با فخلفافدانشجويان و صدور حرم بدون فوجه به اثرات فنعي آن بتر روابتخ ختانوادگي و اجهماعيدانشتجو و فتيثير فربيهتي و
فرهنگي آن در افراد مخهلف يا ديگر دانشجويان  ،پيامدمثنهي در راسهاي رسيدن به جامعه اي با فخلفات كمهر به همراه نخواهد داشت  .بنتا بتر
اي ،ضروري است كه در صدور احرام انضنا ي  ،آثار فنعي اجراي احرام نيز مد نظر قرار گرفهه وبه گونه اي فصتميم گيتري و عمتل شتود كته
اثرات منفي برخوردها به حداقل كاها يابد  .افخاذشيوه هاي فربيهي و فذكر آميزدر كنار صدور احرام مناستب و متؤثر ظرافتت خاصتي را متي
لندكه در اي رابطه صدور احرام فعليقي نقا مهمي در نيل به اهدا فربيهي كميهه هايانضنا ي ايفا خواهد نمود .
پرهيز از اسهفاده ابزاري ازكميهه هاي انضنا ي در واكنا به اعهراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد فيكيتد استت  .ايجتاد و حفتظ جتوّ
صميميّت  ،ففاهم و اعهماد  ،از ريق حل و فصل مسا ل دانشجويان و پاسخگويي به مشرالت و پرسشهاي آنان  ،نيازمند سعه صتدر و پتذير
فضاي انهقاد و گفهگواست .در نهيجه  ،گريز از پاسخگويي به دانشجو و فوسل به برخورد انضنا ي صر  ،نهايجزياننتاري را بته همتراه داشتهه و
موجب كاها اعهماد دانشجو به اي نهاد ارزشمند خواهد شد .
در هرحال  ،شوراي كميهه انضنا يره از اي پس به اخهصار شوراي انضنا ي ناميده مي شود  ،به عنوان نهادي حساس در مجموعهمتديريت
دانشگاه  ،موظف است كه ضم انجا م مسؤ ليت خود در رسيدگي به فخطي دانشجوياناز منا دانشتجويي و اختالم مهعتالي  ،وظتايف اساستي
دانشگاه در راسهاي رشد اسهعدادهاي دانشجويانو فقويت روحيه اسهقالل و اعهماد به نفس در آنان را مد نظر داشتهه و ازهرگونته برختوردي كته
اجهناب ناپذير است  .اما  ،با فيكيد
موجنات فحقير و فوهي به دانشجو را فراهم مي كند  ،اجهناب ورزد  .هر چند  ،در مواردي  ،فننيه ،
به پرهيز از هرگونه فجسس وففهيا  ،ضرورت دارد كه اي برخورد  ،فوأم با حفظ آبرو و حيثيت اجهماعي دانشجو باشد .از اولي مراحل فذكر و
ارشاد آغاز شده و زمينه اجهناب از فخلف و ميل به اصالح را درفرد خا ي و محيخ ايجاد نمايد .
با ضرورفي كه هم اكنون درجهت دهي هر چه بيشهر اي نهاد به سمت قانون گرايي وجود دارد  ،به منظور فنظيم دقيقهراحرام انضنا ي ،
بر اساس آيي نامه انضنا ي مصوب جلسه  853شوراي عالي انقالب فرهنگينه فاريف  41/6/41كه به اخهصار « آيي نامه » ناميده مي شتود  ،و
به اسهناد بند اول ازمصوبات جلسات  124و  184آن شورا به فاريف  44/4/24و  » ، 44/3/5شتيوه نامته » حاضتر  ،باهتد ففريتك جز تي فتر
فخلفات و رفع ابهام از فداخل و كليت در آنها  ،فطنيق و ايجادفناسب ميان فخلفات و فننيهتات  ،و در نهيجته  ،وحتدت رويته بيشتهر در احرتام
صادره  ،و نيز ،فعيي مراجع صالحه براي فشخيص وقوع برخي فخلفات  ،به شرح زير  ،فدوي شده است :
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بخش : 4
ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان
ماده  -4به اسهناد بند اول از مصوبات  124و  184مورخ  44/4/24و  44/3/5شوراي عالي انقالب فرهنگي و با فريه بتر فجربته هتاي پيشتي از
عملررد شورا هاي انضنا ي و نيز ضرورت فمايز ميان اعضاي شوراهاي بدوي و فجديد نظتر دانشتگاه هتا  ،پيترو ابالغيته متورخ ، 4843/42/24
فركيب اعضاي شورا هاي انضنا ي دانشگاه ها و شوراي مركزي انضنا ي و شرايخ عضويت آنها به شرح زير اصالح و فعيي مي شتود  .ضتروري
است رييس دانشگاه  ،پيا از هرگونه افخاذ فصميم در شوراهاي انضنا ي دانشگاه  ،نسنت به فرميم و فرميل اعضاي آن ها اقدام كند .
ضمناً  ،فشريل شوراهاي انضنا ي در مجموعه هاي آموز عالي جديد الهيسيس و يا مجموعه هايي كته عضتوي از اعضتاي فعيتي شتده را
ندارند  ،منوط به فيييد شوراي مركزي انضنا ي وزارفي ذي ربخ و يا فرفيني كه فعيي مي نمايند  ،مي باشد و چنانچه  ،شترايخ فيييتد الزم را
احراز ننمايند  ،شوراهاي انضنا ي يري از دانشگاه هاي همجوار  ،جهت رسيدگي به فخلفات انضنا ي دانشجويان آنان فعيي مي گردد .
الف – فركيب اعضاي شوراي انضنا ي بدوي دانشگاه
 -4معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  ،به عنوان رييس شوراي بدوي
 -2يري از اعضاي هييت علمي گروه معار يا حقوم دانشگاه و يا معاونان دفهر نهاد نمايندگي مقام معظم رهنري در دانشگاه به انهخاب مسئول
دفهر يادشده
 -8يري از اعضاي هييت علمي دانشگاه  ،به انهخاب شوراي دانشگاه از ميان اعضاي هييت علمي معرفي شده فوسخ دانشرده ها
 -1دو نفر دانشجوي دانشگاه  ،به انهخاب شوراي فرهنگي دانشگاه از ميان دانشجويان معرفي شده فوسخ دانشرده ها
 -5دبير شورا ي انضنا ي بدوي به پيشنهاد رييس شوراي بدوي و انهخاب رييس دانشگاه  ،بدون داشه حق رأي
فنصره  -4فعيي كليه اعضاء فركيب فوم الزامي بوده  ،جلسات با حضور رييس و دبير شوراي انضنا ي بدوي و حداقل دو عضتو ديگتر فشتريل
مي شود و احرام آن با سه رأي موافق معهنر است .
فنصره  -2چنانچه  ،معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه  ،به صورت مجزا فشريل شده باشند  ،معتاون دانشتجويي بته عنتوان ريتيس
شوراي بدوي است .
فنصره  -8فركيب اعضاي شوراهاي بدوي اقماري در دانشگاه هاي گسهرده  ،به پيشنهاد شوراي فجديد نظتر دانشتگاه و فيييتد شتوراي مركتزي
انضنا ي فعيي مي شود .
فنصره  -1دانشگاه ها مي فوانند حسب فشخيص شوراي انضنا ي فجديد نظر خود  ،نسنت به فشريل شوراي حل اخهال و ارشتاد دانشتجويي
در زير مجموعه شوراي انضنا ي بدوي  ،مهشرل از دبير شوراي بدوي يا جانشي وي به عنوان رييس هييت  ،مسئول دفهر مشاوره يا جانشتي
وي  ،يك نفر از اعضاي هييت علمي فرجيحاً از گروه حقوم و يري از معاونان دفهر نهاد نمايندگي مقام معظم رهنري در دانشگاه  ،براي بررستي
مقدمافي و فال براي حل مشرل يا اخهال گزار هاي انضنا ي ارجاع شده فوسخ رييس شوراي انضنا ي بدوي  ،از بعد ارشادي و فننهي با
ففويض اخهيار فعيي فننيه فا بند  8اقدام نمايند .
ب -فركيب اعضاي كميهه انضنا ي فجديد نظر دانشگاه
 -4رييس دانشگاه  ،به عنوان رييس شوراي فجديد نظر
 -2مسئول دفهر نهاد نمايندگي مقام معظم رهنري در دانشگاه
 -8دو نفر از اعضاي هييت علمي دانشگاه  ،به انهخاب شوراي دانشگاه  ،از ميان اعضاي هييت علمي معرفي شده فوسخ دانشرده ها
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 -1يك نفر دانشجوي دانشگاه به انهخاب شوراي فرهنگي دانشگاه  ،از ميان دانشجويان معرفي شده فوسخ دانشرده ها
 -5معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  ،به عنوان دبير شوراي فجديد نظر  ،بدون داشه حق رأي
فنصره  -4فعيي كليه اعضاي فركيب فوم  ،الزامي بوده  ،جلسات شوراي فجديد نظر  ،با حضور ريتيس و دبيتر شتورا و حتداقل دو عضتو ديگتر
فشريل شده و احرام آن با سه رأي موافق قابل اجراست .
فنصره  -2چنانچه  ،معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي دانشگاه  ،به صورت مجزا فشريل شده باشند  ،معتاون دانشتجويي  ،بته عنتوان دبيتر
شوراي فجديد نظر و معاون فرهنگي  ،به عنوان يري از دو عضو هييت علمي دانشگاه است .
فنصره  -8اعضاي داراي رأي در شوراي فجديد نظر  ،ننايد عضو داراي رأي شوراي بدوي باشند .
ج – فركيب اعضاي شوراي مركزي انضنا ي دانشجويان
 -4معاون دانش جويي وزارت علوم يا معاون دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت  ،درمان و آموز
 -2مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم  ،فحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت  ،درمان و آموز

پزشري  ،حسب مورد  ،به عنوان رييس شورا
پزشري  ،حسب مورد

 -8يري از مسؤوالن دفافر نهاد نمايندگي مقا م معظم رهنري در دانشگاه ها  ،به پيشنهاد رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهنتري در دانشتگاه
ها و حرم وزير علوم  ،فحقيقات و فناوري يا بهداشت  ،درمان و آموز پزشري  ،حسب مورد
 -1يك نفر حقوقدان از بي اعضاي هييت علمي دانشگاه ها  ،به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضنا ي و حرم وزير علوم  ،فحقيقات و فناوري
يا بهداشت  ،درمان و آموز پزشري  ،حسب مورد
 -5يك نفر از اعضاي هييت علمي دانشگاه ها  ،به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضنا ي و حرم وزير علوم  ،فحقيقات و فناوري يا بهداشتت ،
درمان و آموز پزشري  ،حسب مورد
 -6يك نفر دانشجو از ميان اعضاي دانشجويي شوراهاي انضنا ي دانشگاه ها به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضتنا ي و حرتم وزيتر علتوم ،
فحقيقات و فناوري يا بهداشت  ،درمان و آموز پزشري  ،حسب مورد
 -4معاون دانشجويي و فرهنگي يري از دانشگاه ها  ،به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضتنا ي و حرتم وزيتر علتوم  ،فحقيقتات و فنتاوري يتا
بهداشت  ،درمان و آموز پزشري  ،حسب مورد
 -3دبير شوراي مركزي انضنا ي دانشجويان  ، ،به پيشنهاد رييس شوراي مركزي انضنا ي و حرم وزير علوم  ،فحقيقات و فناوري يا بهداشت ،
درمان و آموز پزشري  ،حسب مورد  ،بدون داشه حق رأي
فنصره  -4فعيي كليه اعضاي فركيب فوم  ،الزامي بوده  ،جلسات شوراي مركزي انضنا ي با حضور  5عضتو صتاحب رأي رستميت متي يابتد و
فصميمات جلسه با حداقل  1رأي موافق از بي اعضاي حاضر معهنر بوده و احرام قطعي آن  ،الزم االجراست .
فنصره  -2اعضاي شوراهاي بدوي  ،فجديد نظر يا مركزي  ،در هيچيك از موضوعافي كه خود ر دعوا بتوده يتا در آن موضتوع قتنالً رأي داده
باشند  ،حق رأي ندارند ؛ النهه  ،صرفاً ارا ه فوضيح يا اعالم نظر در بعد شرلي پرونده مانعي ندارد .
فنصره  -8عضويت عضو دانشجويي در شوراهاي انضنا ي دانشگاه  ،با ابالغ حرم عضويت در شوراي مركزي لغو مي گردد .
د – شرايخ عضويت و رو

انهخاب

كليه اعضاي شوراهاي انضنا ي كه به لحاظ شخصيت حقيقي انهخاب مي شوند  ،بايد در فقوي  ،امانهتداري و استهقالل نظتر از حست شتهرت
برخوردار بوده  ،مورد وثوم و فاقد سوء سابقه باشند  .عالوه بر آن  ،هر يك از اعضاي منهخب بايد داراي شرايخ خاص باشند كه شرايخ عضويت
و رو انهخاب آن ها به شرح زير است :
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-4اعضاي هييت علمي :
 - 4/4اعضاي هييت علمي منهخب ،بايد مهيهل باشند .
 - 4/2در دانشگاه هايي كه رشهه حقوم فدريس مي شود ؛ بايد دست كم يري از اعضاي هييت علمي شتوراهاي بتدوي يتا فجديتد نظتر از بتي
اعضاي هييت علمي مدرس در زمينه حقوم انهخاب شود .ساير دانشگاه ها مي فوانند براي اي منظور  ،يري از اعضاي هييت علمي دانشگاه هاي
ديگر را كه در زمينه حقوم فخصص دارند  ،به عضويت يري از شوراهاي انضنا ي خود در آورند .
 - 4/8شوراي دانشگاه  ،هر دو سال يك بار  ،اعضاي شوراهاي انضنا ي دانشگاه را از ميان اعضاي هييت علمي كه شوراهاي دانشرده ها معرفتي
مي كنند  ،انهخاب مي نمايد .
-2دانشجويان :
 - 2/4مهيهل و در صورت وجود دوره هاي فحصيالت فرميلي در دانشگاه  ،از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد يا دكهري باشند .
 - 2/2حداقل  ،نيمي از واحدهاي آموزشي دوره فحصيلي خود را گذرانده باشند  ،مگر آنره  ،يري از مقا ع فحصيلي پيشتي ختود را در همتان
دانشگاه به پايان رسانده باشند .
 - 2/8در ي مدت فحصيل خود در دانشگاه  ،مشروط نشده باشند .
 - 2/1سابقه فننيه انضنا ي نداشهه باشند .
 – 2/5شوراي فرهنگي دانشگاه  ،دانشجويان منهخب را از ميان  2نفر معرفي شدگان از هر دانشرده انهخاب مي كند .
-8دبير شوراهاي بدوي و شوراي مركزي :
 - 8/4دبير شوراي انضنا ي بدوي دانشگاه ها  ،از بي كاركنان حوزه دانشجويي  ،فرجيحاً امور انضتنا ي دانشتگاه  ،كته واجتد پستت ستازماني
كارشناس ي يا باالفر هسهند و در غير اينصورت  ،از اعضاي هييت علمي دانشگاه انهخاب متي شتود ؛ مشتروط بتر آن كته مهيهتل و داراي حست
شهرت در برخورد مناسب با دانشجويان باشد .ضمناً ارسال مدارک صالحيههاي فردي و ي دوره هاي آموزشي الزم جهت شروع به كار دبيتران
جديد به شوراي انضنا ي مركزي و اخذ فيييد آن مراجع الزامي است .
 – 8/2دبير شوراي مركزي انضنا ي از ميان كاركنان واجد پست سازماني كارشناسي يا باالفر دبيرخانه شوراي مركزي يا اعضتاي هيتيت علمتي
مهيهل دانشگاه ها يا وزارت انهخاب مي شود .
 -1به منظور انهخاب اعضاي هييت علمي در شوراهاي انضن ا ي دانشتگاه  ،الزم استت ريتيس دانشتگاه  ،حتداقل  ،دو متاه پتيا از پايتان دوره
عضويت ايشان  ،فهرست اعضاي هييت علمي معرفي شده فوسخ دانشرده ها را اخذ و به شوراي دانشگاه ارا ه كند  .معاون دانشجويي و فرهنگي
دانشگاه  ،همي مسؤوليت را در معرفي دانشجويان معرفي شده فوسخ دانشرده ها به شوراي فرهنگي دانشگاه به عهده دارد .
 -5اعضاي منهخب شوراهاي انضنا ي  ،به مدت دو سال انهخاب مي شوند و انهخاب مجدد بالمانع است .
 -6رييس شورا مي فواند در هر يك از موارد زير نسنت به جايگزيني اعضاي منهخب اقدام كند :
 -6/4سه جلسه مهوالي يا شا جلسه مهناوب غينت غير موجه  ،به فشخيص شورا
 -6/2عدم امران حضور در جلسات شوراي انضنا ي به مدت يك نيمسال يا بيشهر
 -6/8از بي رفه شرايخ عمومي يا خاص عضويت در شورا
 -4دبير شورا مي فواند به فرفيني كه آيي نامه انضنا ي دانشجويان مشخص مي كند  ،با هماهنگي رييس شوراي انضنا ي  ،حسب متورد
 ،از افراد مطلع  ،براي شركت در جلسات شوراي انضنا ي  ،بدون داشه حق رأي  ،دعوت كند .
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 -3فيييد و ابالغ احرام عضويت اعضاي شوراي مركزي به امضاي وزير  ،شوراهاي بدوي و فجديد نظر به امضاي ريتيس دانشتگاه و شتوراي حتل
اخهال و ا رشاد دانشجويي به امضاي رييس شوراي بدوي در دانشگاه انجام مي شود  .عزل يا عدم فيييد اعضتاء  ،بته فشتخيص ريتيس شتوراي
فجديد نظر مي باشد .
 -4پس از فعيي اعضاي شوراها  ،معرفي فرد جايگزي جهت حضور در جلسات به عنوان نماينده  ،جانشي يا هر عنوان ديگتر  ،برابتر ضتوابخ ،
امران پذير ننوده و موجب عدم وجاهت آراي صادره مي گردد .
 -44چنانچه  ،هر يك از اعضاي شورا  ،فاقد يري از شرايخ فعيي شده در اي شيوه نامه باشد و دانشگاه ناگزير بته استهفاده از نتامنرده باشتد ،
الزم است در مورد وي از شوراي مركزي اسهعالم نمايد .
بخش : 2
تخلفات و تنبیهات
ماده  -2تفكیك تنبیهات
به منظور اسهناد و فطنيقدقيق فر احرام انضنا ي فننيهات ماده  4آيي نامه به صورت زير ففريك مي شوند :
الف -فننيهافي كه باحرم شوراهاي انضنا ي دانشگاه يا شوراي مركزي انضنا ي نسنت به دانشجويان مي فوانداعمال شود :
-4

احضار و اخطار شفاهي

-2

فذكر كهني بدون درج درپرونده دانشجو

-8

اخطار كهني بدون درج درپرونده دانشجو

-1

فذكر كهني و درج درپرونده دانشجو

-5

فوبيف كهني و درج درپرونده دانشجو

-6

دادن نمره  ./25در درسيا امهحان مربوط به فخلف

-4

محروميت از فسهيالت رفاهيدانشگاه و يا ايجاد فغيير در آنها  ،از قنيل وام  ،خوابگاه و غيره  ،از يك ماه فا مدت زمان باقيمانده ازفحصيل

-3

دريافت خسارت از دانشجو  ،در مواردي كه فخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد .

-4

منع موقت از فحصيل به مدفيك نيمسال  ،بدون احهساب سنوات

-44منع موقت از فحصيل بهمدت يك نيمسال  ،با احهساب سنوات
-44منع موقت از فحصيل بهمدت دونيمسال  ،بدون احهساب سنوات
-42منع موقت از فحصيل بهمدت دو نيمسال  ،با احهساب سنوات
ب  -فننيهافي كه فقخ با حرم شوراي مركزيانضنا ي نسنت به دانشجو مي فواند اعمال شود :
-48منع موقت از فحصيل بهمدت سه نيمسال  ،بدون احهساب سنوات
-41منع موقت از فحصيل بهمدت سه نيمسال  ،با احهساب سنوات
-45منع موقت از فحصيل بهمدت چهار نيمسال  ،بدون احهساب سنوات
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 -46منع موقت از فحصيل بهمدت چهار نيمسال  ،با احهساب سنوات
-44فغيير محل فحصيل دانشجو(همراه با فغيير رشهه فحصيلي در صورت لزوم )
-43فنديل دوره فحصيليدانشجو از روزانه به شنانه
-44اخراج دانشجو از دانشگاه ،با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي
-24

اخراج و محروميت ازفحصيل در كليه دانشگاهها  ،از  4فا  5سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

فنصره  -4صدور احرام فركيني در مورد يك فخلف ،فنها به صورت فركيب فننيهات بندهاي  6فا  3بتا يرتي از ديگتر بنتدها و نيتز فركيتب
فننيهافنندهاي  44و  43با هر يك از بندهاي  4فا  46مجاز است .
فنصره  -2ترکیب احكام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج درکلیه بندها و تعلیق بخشی از احكام نهایی با رعایت تبصرره  3بنرد
ماده  4آیین نامه مجاز است .
فنصره  -8شروع به فخلف  :در مواردي كه قصد ارفراب فخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نمايد ولير  ،فخلف به ور كامتل واقتع
نشود  ،چنانچه اقدامات ا نجام گرفهه عنوان فخلف خاصي داشهه باشد  ،محروم به فننيه همان فخلف مي شود ؛ و در غير ايت صتورت  ،حتداقل
فننيه مقرر در مورد فخلف اعمال مي گردد  .مجرد قصد ارفراب فخلف و اقدامافي كه صرفاً مقدمه فخلف بوده و ارفناط مسهقيم بتا وقتوع فخلتف
نداشهه باشد  ،شروع به فخلف ننوده و از اي حيث  ،قابل رسيدگي نخواهد بود .
فنصره  -1فعدد فخلف  :هرگاه فعل واحد  ،داراي عناوي مهعدده فخلف باشد  ،چنانچه فخلفات ارفرابي مخهلف نناشد  ،فنهتا شتديدفري فننيته
مربوط به يري از فخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال مي شود .و اعمال فننيهات مربوط به ساير فخلفات مجاز نيستت ؛ و چنانچته فخلفتات
ارفرابي مخهلف باشد  ،براي هر يك از فخلفات  ،فننيه جداگانه فعيي مي شود ؛ و اگر مجموع فخلفات  ،عنتوان فخلتف خاصتي در شتيوه نامته
داشهه باشد  ،خا ي به فننيه مقرر در آن بند محروم مي گردد .
ياد آوري مي شود گروه هاي الف فا د عناوي چهارگانه فخلفات ماده  6آيي نامه مي باشد .بخا هاي اصلي هر يك از اي گروه ها يك بنتد
اصلي ناميده مي شود  .بندهاي فرعي  ،فقسيم بندي اي بندهاي اصلي بوده و ارفراب آنها فخلف از يك نوع فلقي مي شود .
فنصره  -5فررار فخلف  :در صورت محروميت دانشجو به يري از فننيهات مقرر در شيوه نامه  ،بعد از ابالغ حرم قطعي يا فعليقي شوراي فجديتد
نظر  ،در حي اجراي حرم قطعي يا بعد از اجراي آن  ،مجدداً مرفرب همان فخلف شود  ،شوراي انضنا ي مي فوانتد بتا عنتوان فرترار فخلتف ،
فننيه را فشديد نمايد .
فنصره  -6چنانچه مهخلف مسنوم به سابقه فخلف انضنا ي در دانشگاه محل فحصيل خود باشد  ،سابقه انضنا ي قنلي  ،به نسنت نوع فخلتف و
فننيه فعيي شده از عوامل فشديد فننيه خواهد بود .
فنصره  -4در هر يك از بندهاي  44الي  46مي فوان برخي از نيمسالهاي منع موقت از فحصيل را با احهساب سنوات و برخي را بدون احهستاب
سنوات در نظر گرفت .
فنصره  -3صدور حرم انضنا ي بند  44در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهايدرسي خود را گذرانده اند موضوعيت ندارد و بندهاي  4فتا 46
به صورت منع موقت از اعطاي مدرک فحصيلي  ،با صدور گواهي يا بدون صدور گواهي گذراندن واحدهاي درسي يا منع صدور مدرک فحصتيلي
و گواهي گذراندن واحدهاي درسي صادر و اعمال مي گردد.
فنصره  -4محروميت از ارا ه خدمات و فسهيالت دانشجويي به دانشجوياني كه به يري از فننيهات بندهاي  4فا  46محروم شده انتد و نيتز حتق
ورود دانشجو به محيخ دانشگاهي در زمان اجراي فننيه  ،با صالحديد شورا مي باشد .
فنصره  -44فننيهافي كه با محروميت از فحصيل همراه است  ،بههر است به خانواده دانشجوي مهخلف ا الع داده شود .
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فنصره  -44به لحاظ فصويب آيي نامه انضنا ي فوسخ شوراي عالي انقالب فرهنگي ؛ آيي نامته هتا  ،مقتررات  ،مصتوبات و بختا نامته هتاي
داخلي كه مغاير با آيي نا مه انضنا ي باشند  ،از درجه اعهنار ساقخ و فصتميم شتوراي انضتنا ي بتراي كليته قستمههاي دانشتگاه الزم االفنتاع
است.
ماده  -2تفكیك تخلفات و تخصیص تنبیهات
در راسهاي فعميم اجرايهنصره  8ماده  4آيي نامه انضنا ي دانشجويان  ،فخلفات مندرج در ماده  6اي آيي نامهنا قيد فننيهتات مهناستب بتر
اساس ماده  2از اي بخا  ،به شرح زيتر ففصيتل داده مي شوند :
الف -رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان ( از قبیل تهدید  ،تطمیع  ،توهین  ،ضر و جرح  ،جعل،سرقت  ،رشوه ،اختالس  ،قتل
)
/4الف -فهديد  ،فطميع  ،فوهي  ،فحاشي  ،ههاكي  ،افهرا
/4/4الف  -فهديد يا ارعاب يا سلب امنيت
/4/2الف-اخاذي يا فطميع برايارفراب جرا م يا فخلفات مندرج در اي شيوه نامه يا اخاذي
/4/8الف -فوهي يا فحاشي ياههك حرمت
/4/1الف-افهرا يا نشر اكاذيب
مرفرب هريك از بندهاي فوم بهيري از بندهاي  8فا  4و در صورت فررار فا بند  42ماده  2اي

شيوه نامه محروم مي شود .

فنصره  -4در صورفي كه شاكي  ،يري ازاعضاي هييت علمي يا مسؤوالن يا كارمندان دانشگاه و يا مسؤوالن دسهگاه هاي دولهي باشد  ،فننيه مي
فواند از بندهاي4فا  42صادر شده و در صورت فررار فا بند  41فشديد شود.
فنصره  -2در خصوص فخلفات عمومي كه مجازات آنها در قانون مجازات اسالمي يا قواني موضوعه فصريح گرديده  ،شوراي انضنا ي مي فوانتد
در ضم رسيدگي انضنا ي  ،شاكي را جهت احقام حقوم خود به رح دعواي قضايي ( از ريق شورا ) راهنمايي نمايد .
/2الف -ضرب و جرح
/2/4الف  -ضرب و شهم  :مرفرب بهيري از فننيهات مندرج در بندهاي  1فا  ( 4به جز بند  ) 6محروم مي شود .
فنصره  -4در صورفيرهمضروب يري از اعضاي هييت علمي يا مسؤوالن يا كارمندان دانشگاه باشد  ،يا در صورفهررار  ،فننيه مي فواند فا بنتد 48
فشديد شود .
فنصره  -2در صورفي كه نزاع به صورت دسهه جمعي باشد  ،به فناسب  ،مورد فننيه مي فواند فا بند  48فشديد گردد .
/2/2الف  -جرح :ضرب و شهمي كه منههي به جرح شده باشد  ،در صورفيره ضرب و جرحنسيار شديد باشد يا شتاكي خصوصتي وجتود داشتهه
باشد  ،فننيه مي فواند مهناسب با مورد ،فا بند  46فشديد شود .
/8الف -جعل و فزوير
جعل و فزوير عنارت از ساخه نوشهه يا سند يا ساخه مهر يا امضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي  ،خراشيدن  ،فراشيدن  ،قلتم بتردن  ،الحتام ،
محو  ،اثنات  ،سياه كردن  ،فقديم يا فيخير فاريف سند نسنت به فاريف حقيقي يا الصام نوشهه اي به نوشهه ديگر يا برار بردن مهر ديگري بتدون
اجازه صاحب آن و نظاير اينها  ،به قصد مهقلنانه
/8/4الف-جعل اسناد دولهي خارج از دانشگاه
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در صورت محروميت قضايي ،دانشگاه مي فواند مهخلف را مهناسب با احرام قضايي كه در مورد وي صادر شده باشد  ،بهيري از فننيهات منتدرج
در بندهاي  5فا  ( 42به جز بند ) 6محروم كند .
/8/2الف-جعل امضاي اسافيد يامسؤوالن دانشگاه
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  8فا  5محروم مي شود  .در صورفي كه جعل منجر به فحصيل نمره قنتولي دردروس دانشتگاهي
نيز شده باشد  ،مهخلف به بند  6و يري از فننيهات بندهاي  4فا  44نيزمحروم مي شود .
چنانچه  ،جعل منههي به پذير
معرفي مي گردد .

در دانشگاه شده باشد  ،دانشجو به يري از فننيهات بند  48فا  24محروم و به هييت گزينا اسهاد و دانشتجو

فنصره -در صورفيره جعل منههي به خسارت شده باشد  ،مهخلف ملزم به جنران خسارت وارده نيز خواهد بود .
/الفارا ه اسناد جعلي به دانشگاه
– 8/8
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  8فا  5محروم مي شود  .در صورفي كه ارا ه سند جعلي منجر بته قنتولي در دروسدانشتگاهي يتا
فغيير در نمره شده باشد  ،مهخلف  ،به فننيه بند  6و يري از فننيهات مندرجدر بندهاي  4فا  44محرتوم متي شتود و در صتورفيره ارا ته ستند
جعلي منجر به پذيرفهه شدن و يا جز ي از شرايخ پذير وي در دانشگاه باشد  ،عالوه بر گزار به هييت مركزي گزينا دانشجو  ،به يرتي از
فننيهافمندرج در بندهاي  48فا  24محروم مي شود .

/الفجعل اسناد دانشگاه واسهفاده از آن ( اعم از اسناد مرهوب يا نرم افزاري )
– 8/1
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  8فا  5محروم مي شود و در صورفيره مدرک مجعول گتواهي گذراندنواحتدهاي درستي دانشتگاه
باشد  ،عالوه بر اجراي بند  6در مورد آن دروس  ،مهخلف به يري ازفننيهات مندرج در بندهاي  4فا  44محروم مي شود .
در صورفيره  ،مهخلف  ،گواهيمنني بر فراغت از فحصيل را جعل نمايد  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  44الي  43محروم مي شود .
/الفجعل عنوان
– 8/5
چنانچه  ،مهخلف  ،عنوان يري ازمسؤوالن دانشگاه يا دسهگاههاي دولهي را به ور شفاهي يا كهني جعل و مورد اسهفاده قرارداده باشد  ،به يري
از بند هاي  8فا  5و در صورفيره مهخلف  ،از جعل عنوان منهفع شدهناشد  ،به يري از بندهاي  4فا  44محروم مي شود .
/1الف -سرقت
/الفسرقهاموال غيرمهعلق به دانشگاه
– 1/4
مهخلف  ،به يري از بندهاي  2فا5و بند  3محروم مي شود .
اگر ارفراب سرقت با مشاركهناندهاي سرقت و با نقشه قنلي صورت گرفهه يا داراي شاكي خصوصي باشد  ،فننيه مي فواند فا بند  24فشديدشتود
.
همچني  ،در صورت كهمان ا العات درباره وجود باند سرقت با نقشه قنلي نيز يري ازفننيهات مندرج در بندهاي 4فا  ( 4به جزبند ) 6اعمتال
مي شود .
/1/2الف – سرقت اموال دانشگاه
عالوه بر محروميت به جنرانخسارت وارده نق بند  ، 3مهناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم  ،يري از فننيهات مندرج دربندهاي  4فتا 44
درخوابگاه واقع شده باشد  ،مجاز است .
اعمال مي شود  .به عالوه  ،اعمال فننيه بند  4نيز چنانچه فخلف
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/1/8الف – سرقت و يا خريد  ،فروشيا افشاي سؤاالت يا ورقه هاي امهحاني
مهخلف  ،عالوه بر محروميت بهنند ، 6به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  42محروم مي شود .
/1/1الف – سرقت و يا اسهفاده بدون اجازه ا العات و داده ها
از هر ريق  ،نظير كپي برداري بدون ذكر مننع  ،سرقت ا العات و داده هاي نوشهاري يا سرقت مطالب پايتان نامته و رستاله دكهتري و  ...كته
مهخلف عالوه بر بند  3به يري از فننيهات بند  4فا  43محروم خواهد شد و در صورفيره با اسهفاده از آن مطالب  ،براي خود ارز علمي ايجاد
كرده باشد  ،به نحو مقهضي  ،محروميت مهخلف به مراجع ذي ربخ اعالم خواهد گرديد .
/5الف -ارفشاء  ،كالهنرداري  ،اخهالس
/5/4الف – اخذ يا دادن رشوه يا كالهنرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي درخارج از دانشگاه
كالهنرداري  ،عنارت است از اينره فردي با فئپوسل به وسايل نپمهقلنانه و با فريب ديگران  ،مالي را از يد او خارج و مورد اسهفاده قرار دهد .
در صورت محروميت قضايي ،مهخلف  ،به يري از بندهاي  4فا  5محروم مي شود .
/الفاخذ يا دادن رشوه ازيا به يري از دانشگاهيان
– 5/2
مهخلف  ،به يري از بندهاي  4فا5محروم مي شود  .در صورفيره ارفراب جرم منجر به نمره قنتولي مهخلتف در يرتي از دروسدانشتگاهي شتده
باشد  ،به فننيه بند  6و يري از فننيهات بندهاي  4فا  44نيز محروم مي شود .
/5/8الف – كالهنرداري در دانشگاه
عالوه بر محروميت به جنرانخسارت وارده نق بند  ، 3مهخلف به يري از بندهاي  8فا  5محروم

مي شود .

/5/1الف – اخهالس
اخهالس عنارت است از برداشه مال غير  ،از راه خدع ه كه مرفرب كارمند دولت باشد و قصتد مهقلنانته داشتهه باشتد و متورد اختهالس  ،متال
منقول يا وجه نقد باشد  .با اي فعريف  ،اخهالس در مورد كارمندان دولت مصدام پيدا مي كند .
در صورت محروميت قضايي ،مهخلف به فناسب اموال مورد اخهالس و ميزان مشاركت در آن  ،عالوه بر جنران خسارت نقنند  ، 3بته يرتي از
بندهاي  8فا  5يا  4فا  48محروم مي شود .
در صورفيره اخهالس با معاونت و يا همراري دانشجويي صورت پذيرد  ،عالوه بر بند  ، 3به يري از فننيهات  4فا  42محروم مي گردد .
/5/5الف – فعاليت در شركههاي هرمي و امثال آن
مهخلف  ،ضم جنران خسارت  ،به يري از فننيهات بند  4فا  42محروم ميگردد كه در صورت فررار  ،فننيه فا بند  24قابل فشديد است .
/6الف -نگهداري  ،حمل  ،خريد و فرو
/6/4الف – نگهداري  ،حمل  ،خريد و فرو
در صورت نگهداري  ،حمل و خريد و فرو
گردد .

اسلحه گرم يا سرد  ،به فناسب مورد  ،مهخلف به يري از فننيهتات بنتدهاي  5فتا  41محرتوم متي

/6/2الف – فهديد با اسهفاده از سالح
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در صورت فهديد با اسلحه  ،مرفرب به يري از بندهاي  4فا  46محروم مي گردد و چنانچه  ،از سالح اسهفاده نمايد  ،به فناسب فخلف  ،به يري
از بندهاي  4فا  24محروم مي گردد .
/4الف -قهل
/4/4الف – ارفراب قهل عمد
در صورت محروميت قضايي ،فننيه بندهاي  44يا  24در خصوص وي الزم االجراست .
/4/2الف – شركت يا مشاركت يا معاونت در قهل عمد
در صورت محروميت قضايي ،يري از فننيهات مندرج در بندهاي  45الي  24اعمال مي شود .
/4/8الف – قهل غيرعمد يا مشاركت در آن
چنانچه  ،دانشجويي به دليل قهل غير عمد  ،به حنس محروم شده باشد  ،مدت حنس  ،مرخصي فحصيلي محسوب مي شود و شتوراي فجديتد
نظر مي فواند نسنت به ارا ه پيشنهاد فغيير محل فحصيل نامنرده به شوراي مركزي انضنا ي اقدام نمايد .
 رسیدگی به تخلفاتآموزشی و اداری/4ب -فقلب در امهحان يا فراليف مربوط
فقلب عنارت است از اسهفاده دانشجو از ا العات  ،فجهيزات و يا امرانات  ،به صورفيره مجاز نناشد  ،با قصد قنلي براي ارا ه نهيجه يك فعاليتت
آموزشي يا پژوهشي موظف .
مهخلف  ،چنانچه  ،از فقلب منهفع شده باشد به فننيه مندرج دربند  6در خصوص امهحان يا فراليف مربوط و مهناسب با نوع فقلتب بته يرتي از
فننيهات بندهاي 4فا  5محروم مي شود  .در صورت فررار فخلف  ،فننيه به يري از بندهاي  4فا  42قابل فشديد است .
فنصره  -4فقلب در جلسه آزمون با گزار
گردد .

مراقني جلسه و نظر مدرس يا دانشرده و فيييد معاونت آموزشي بته شتوراي انضتنا ي ارستال متي

فنصره  -2پاسف اشهناهي كه نهيجه اسهفاده محرز دانشجو از فقلب باشد نيز مشمول موضوع انهفاع مي گردد .
فنصره  -8فقلب در پايان نامه و رساله دكهري  ،عالوه بر فررار درس  ،مشمول بند /1/1الف نيز مي گردد .
فنصره  -1فهعليق فننيه بند  6براي فقلب  ،معادل حذ درس يا فراليف مربوط  ،با الزام در فررار آن مي با شد .
فنصره  -5دانشجوي همراري كننده در انجام فقلب  ،مشمول يري ا ز بندهاي  4فا  5و بند  6به صورت فعليقي مي گردد .
/2ب -فرسهادن شخص ديگري به جاي خود بهامهحان يا شركت به جاي ديگري در امهحان
/2/4ب – فرسهادن ديگري به جاي خود در امهحان
مهخلف  ،به فننيه مندرج دربند 6در درس مربوط و يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  42محروم مي شود .
/2/2ب – شركت به جاي ديگري در امهحان
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  42محروم مي شود .
فنصره  -4كليه آز مون هايي كه از سوي دانشگاه  ،به عنوان آزمون رسمي به دانشجويان اعالم متي شتوند  ،مشتمول بنتدهاي /4ب و /2ب متي
شوند .
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فنصره  -2نقض مقرات جلسه امهحان  ،بدون ارفراب فعلي از جانب مهخلف يا وجود قرا
مشمول بندهاي /4ب و /2ب نمي شود .

ديگر كه عامل معنوي در فخلف فقلب را محرز نرند ،

فنصره  -8ارفراب هر نوع فخلف در جلسه آزمون  ،به فناسب مورد مي فواند موجب فشديد فننيه انضنا ي فا 2بند باالفر از سقف فننيه گردد .
/2/8ب – فرسهادن ديگري به جاي خود در كالس درس يا شركت به جاي ديگري در كالس درس
مهخلف  ،در نوبت اول  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  8محروم مي شود  .چنانچه  ،اي فخلف در يك درس بيا از حد مجاز غينت
فعيي شده در مقررات آموزشي اسهمرار يافهه باشد  ،عالوه بر اجراي ضوابخ آموزشي در قنال غينههاي مذكور براي دانشجوي دارنده درس  ،هر
يك از مهخلفي  ،به يري از بندهاي  5يا  4محروم مي گردد .
/8ب -ارفراب هرفعلي از سوي اشخاص حقيقيره موجب اخالل يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود .
/8/4ب – اخالل يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  ( 3به جزبند ) 6محروم مي شود .
/8/2ب – اخالل يا ايجاد وقفه دربرنامه ها يا نظم دانشگاه
مهخلف به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  ( 4به جزبند ) 6محروم مي شود .
فنصره  -4در صورفيره  ،اخالل در نظم ،منجر به ايجاد آشوب و اغهشا
در بندهاي  4فا  44محروم مي شود .
فنصره  -2در صورفيره  ،اخالل  ،منجر بهاغهشا
 48محروم مي شود .

در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود  ،مهخلف  ،به يري ازفننيهات منتدرج

با فحريك ديگران يا فشريل گروه همراه باشد  ،مهخلف  ،به يري ازفننيهتات بنتدهاي  44فتا

فنصره  -8در صورفيره  ،اخالل يا اغهشا  ،همراه با ضرب و جرح باشد  ،فننيه مي فواند فا بند  45فشديد شود .
فنصره  -1هر گونه فجمع دانشجويان  ،بدون مجوز و هماهنگي با مراجع ذي صالح دانشگاه  ،مشمول بند /8/2ب بوده و فننيه آن متي فوانتد فتا
بند  46فشديد گردد .
/8/8ب – عدم رعايت مقررافدانشگاه
عالوه بر اعمال فننيهافمندرج در آيي نامه هاي مربوط ( مشروط به عدم فناقض آنها با آيي نامه انضنا ي وشيوه نامه اجرايي آن )  ،مهخلف به
يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  5محروم ميشود و در صورت فررار  ،فننيه فا بندهاي  8فا  5و  4فا  44قابلهشديد است .
 /8/1ب – عدم رعايت مقررات خوابگاه
عالوه بر اعمال فننيهافمندرج در آيي نامه هاي مربوط ( مشروط به عدم فناقض آنها با آيي نامه انضنا ي وشيوه نامه اجرايي آن )  ،مهخلتف ،
به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  5محروم ميشود و در صورت فررار  ،فننيه از بندهاي  8فا  4قابل فشديد است .
 /8/5ب – دادن ا العات ناصحيح بهدانشگاه يا كهمان حقايق
چنانچه  ،دادن ا العات ناصحيحيا كهمان حقايق  ،اعم از شفاهي يا كهني  ،باعث انهفاع دانشجو يا اخهالل در برنامه هايدانشگاه شود  ،عالوه بتر
اعمال فننيهات مندرج در آيي نامه هاي مربوط  ،مهخلف به يري از فننيهات بندهاي  4فا ( 3به جز بند  ) 6محروم مي شود .
/1ب -ايراد خسارت به اموال عمومي ياخصوصي و يا خيانت در امانت
 /1/4ب–ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانهدر امانت داري از اموال عمومي
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مرفرب  ،عالوه بر محروميت بهجنران خسارت وارده نق بند  ، 3به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  ( 44بته جزبنتد) 6محرتوم متي
شود .
 /1/2ب–ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموالشخصي
در صورت شرايت صاحب مال ،عالوه بر محروميت به جنران خسارت نق بند  ، 3يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا5اعمال مي شود .
ج-رسیدگی به تعرضات دینی – تخلفات سیاسی و یا امنیتی
/4ج  -دادن ا العات خال واقع يا كهمان واقعيات از روي عمد نسنت به خود يا گروهك هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسههنه آنها
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  5محروم مي شود  .اگر فخلف  ،منجر به انهفاع گروهتك هايمتذكور گتردد  ،فننيته وي متي
فواند از بندهاي  4فا  41صادر شود .
/2ج  -عضويت درگروهرهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هرعملي به نفع آنها
 /2/4ج – عضويت ياهواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله (گروه هايي كه به موجب احرام قضايي  ،فعاليت آنها ممنوع شده باشد )
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  5محروم مي شود .
 /2/2ج – انجام اعمالي كه به نفعگروه هاي غير قانوني باشد
فننيه مهخلف  ،از فننيهافمندرج در بندهاي  3فا  42فعيي مي شود .
/8ج  -فعاليت و فنليغ به نفع گروهك ها ومرافب الحادي يا غيرقانوني
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  5محروم مي شود .در صورفي كه فعاليهي به نفع گروهك هاي محارب ومعاند نظام جمهوري
اسالمي ايران باشد  ،مهخلف  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي 4فا  41محروم مي شود .
/1ج  -فوهي به شعا ر و مقدسات اسالمي يا ملي  ،اديان رسمي كشور و يا ارفراب اعمالي برضد نظام جمهتوري استالمي(مانند فظتاهر بته روزه
خواري  ،فوهي به حجاب  ،فحاشي  ،شعارنويسي  ،پخشاعالميه و نظاير آن )
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  ( 3به جز بند  ) 6محروم مي شود و در صورت محروميت قضايي  ،فننيته فتا بنتد  46قابتل
فشديد است .
فنصره  -در صورفيره ارفراب عملنه صورت جمعي و به قصد بلوا و آشوب صورت گيرد يا به ور مررر و بدون فوجه بههننيهات قنلي واقع شود ،
يري از بندهاي  44فا  24صادر شود .
/5ج  -ايجاد بلواوآشوب در محيخ دانشگاه
فننيه مهخلف  ،از فننيهافمندرج در بندهاي  5فا  ( 48به جز بند  ) 6فعيتي متي شتود  .اگتر بلتوا  ،در جهتت ضتربه زدن بهاركتان نظتام و بتا
هماهنگي و برنامه ريزي قنلي يا با هدايت از گروه هاي غير قانونيخارج از دانشگاه باشد  ،مهخلف  ،به يري از فننيهات بندهاي  41فا  24محروم
و در صورت صالحديد شورا  ،موضوع به مراجع قضايي ارجاع مي گردد .
د  -رسيدگي به فخلفات اخالقي
/4د  -اسهعمال مواد اعهياد آور ( مخدر  ،فوهم زا  ،روان گردان و  ) ...يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فرو
 /4/4د–اسهعمال دخانيات در دانشگاه و اماك مرفنخ
مهخلف  ،به يري از فننيهافنندهاي  2فا  5محروم مي گردد و در صورت فررار فا بند  42قابل فشديد است .
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و فوزيع اي گونهموارد

 /4/2د – اسهفاده از مواد اعهياد آور
مهخلف  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  1فا  ( 44به جز بند  ) 6محروم مي شود كه در صورت فررار فا بند  42قابل فشديد است .
 /4/8د–اعهياد به مواد اعهياد آور
مهخلف  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  8فا  5و در صورت عدم فوجه به فننيهات قنلي  ،به يري از بندهاي  3فا  43محروم مي شود.
فنصره -اخذ آزمايا اعهيادبه صورت محرمانه  ،از افراد مشروک  ،با اجازه معاون دانشجويي مجاز استت كته در صتورت مثنتت بتودن آزمتايا
اعهياد  ،به خانواده دانشجو ا الع داده مي شود ؛ به عالوه  ،ادامههحصيل دانشجوي معهاد كه به يري از بندهاي  4فتا  43محرتوم شتده باشتد ،
منوط به منفي بودنآزمايا مذكور  ،پس از پايان دوره محروميت است .
 /4/1د – نگهداري  ،خريد و فرو

يا فوزيعمواد اعهيادآور

مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  3فا  48محروم مي شود و در صورفي كه از اماك وابسهه يا مربوط به دانشگاه،
 /4/5د – فشريل جلسه يا همراري براي اسهعمال مواد اعهيادآور
مهخلف  ،در صورت اسهفاده ازاماك وابسهه به دانشگاه  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  3فا  46محروم مي شود .
 /4/6د – اسهفاده از مشروبات الرلي
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  8فا  5محروم مي شود .
اگرفخلف  ،در اماك وابسهه يا مربوط بهدانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومي داشهه باشد  ،فننيه وي مي فواند از فننيهات مندرج دربندهاي  4فا
 4صادر شود .
 /4/4د – نگهداري  ،خريد وفرو

و فوزيع مشروبات الرلي

مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  3فا  42محروم مي شود  .در صورفي كه از اماك وابسهه به دانشگاه براياي منظور بهره بترداري
شده باشد  ،عالوه بر اعمال بند  ، 4فننيه وي فا بند  43قا بلهشديد است .
 /4/3د – فشريل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي اسهفادهاز مشروبات الرليو دعوت از ديگران براي شركت در آن
چنانچه  ،مهخلف  ،مرفرب يك مورد از فخلفات شود  ،به يري از فننيهات بندهاي  44فا  46و در صورت ارفراب همه متوارد فننيته فتا بنتد 43
قابل فشديد است .
 /4/4د – ارفراب قمار  ،فجاهر به قمار يا خريد و فرو

و نگهداري آالت و وسايل قمار

قمار عنارت است از انجام بازي همراه با شرط برد و باخت كه در آن بازنده موظف به فيديه شرط به نفع برنده باشتد  .چنانچته  ،ايت عمتل بته
شرل مررر  ،علني و با جسارت انجام گردد  ،فجاهر به قمار است .
در صورفيره  ،مهخلف  ،صرفاً مرفرب قمار گردد  ،به يري از فننيهافنندهاي  1فا  4و چنانچه  ،مرفرب  ،فجاهر بته قمتار داشتهه باشتد  ،يرتي از
فننيهات بندهاي  4فا  44اعمال مي گردد ؛ و چنانچه  ،اقدام به خريد و فرو و نگهداري ابزار و آالت قمار نمايد  ،مرفرب  ،به يري از فننيهات
بندهاي  5فا  ( 42به جز بند  ) 6محروم مي گردد .
/2د  -اسهفاده از فرآورده هاي نمايشي  ،گويشي يا نوشهاري غير مجاز يا مداخله در خريد و فرو

يا فرثير و فوزيع اي گونه محصوالت

/2/4د – اسهفاده از فرآورده هاي نمايشي  ،گويشي يا نوشهاري غير مجاز  ،نظير عرس  ،نشريات  ،فيلم يا فرآورده هاي رايانته اي حتاوي فصتاوير
مسههج
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مهخلف  ،ضم جنران خسارت  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  8فا  4محروم مي شود .
/د خريد و فرو
– 2/2
فصاوير مسههج

 ،فرثير و فوزيع فرآورده هاي نمايشي  ،گويشي يا نوشهاري غير مجاز  ،نظير عرس  ،فيلم يا فرآورده هاي رايانته اي حتاوي

مهخلف  ،ضم جنران خسارت  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  5فا  46محروم مي شود .
فنصره -فخلفافي نظير سوء اسهفاده از محصوالت صوفي و فصويري شخصي كه منجر به عدم رعايت حريم شخصي ديگران گردد ؛ مانند پيامتك
 ،پيام نگار و  ...مي فواند مشمول فننيهات بندهاي /2/4د يا /2/2د گرديده و در صورت صالحديد  ،به محاكم قضايي ارجاع شود .
/2/8د – فخلفات رايانه اي و الرهرونيري
حك كردن  ،ويروسي كردن  ،سابوفاژ رايانه اي ( فغيير  ،محو  ،مهوقف سازي و  ، ) ...فخريب رايانه ( نرم افزاري يا سخت افزاري ) از ريق نفوذ
به سيسهم  ،جاسوسي كردن و دسهيابي غير مجاز به ا العات  ،شنود غير قانوني  ،فهيه سايت ها و وبالگ هاي غير اخالقي و ضد امنيت ملتي ،
ههك حرمت اشخاص و كليه جرايم عمومي در فضاي وب  ،وارد شدن به حريم خصوصي افراد ( از ريق ايميل هاي شخصتي و  ، ) ...نفتوذ بته
سايت هاي دولهي  ،ارسال ايميل هاي مخرب  ،اخالل در سطح دسهرسي افراد  ،دانلودهاي غير علمي در سايت هاي دانشگاه كه باعث اخالل در
اسهفاده ديگران شود  ،نقض حق مالريت معنوي از ريق كپي برداري غير قانوني بدون ذكر مننع و كليه جرايم مربوط به رايانه و اينهرنت .
مهخلف  ،به فناسب فخلف  ،به يري از فننيهات بندهاي  1فا  ( 44غير از بند  ) 6محروم مي شود .
فنصره -در صورفيره  ،فخلف داراي ابعاد گسهرده اي باشد  ،به نسنت سطح فيثير فخلف و در صورت فررار  ،فننيه مي فواند فتا بنتد  24فشتديد
گردد .
/8د  -عدم رعايت پوشا اسالمي و اسهفاده از پوشا غيرمنطنق با شؤون دانشگاه يا آرايا منهذل
مهخلف  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  5و در صورت اصرار و فررار ،مهناسننا عر حاكم بترمحيخ  ،بته يرتي از بنتدهاي  4فتا 4
محروم مي شود .
فنصره -براي اعمال بند  4در مورد دانشجويان دخهر  ،اخذ نظر دفهر مشاوره و ا الع رساني به خانواده الزامي است .
/1د  -اسهفاده از ابزار نمايشي  ،گويشي يا نوشهاري غير مجاز يا مداخله در خريد و فرو

يا فوزيع و فرثير اي گونه ابزار

/1/4د – اسهفاده از ابزار نمايشي  ،گويشي يا نوشهاري غير مجاز  ،نظير عرس  ،كهب  ،نشريات ،
لعب

نوار ويد و  ،لوح هاي فشرده يتا آالت لهتو و

چنانچه  ،مهخلف  ،از محيخ ياامرانات دانشگاهي براي اي منظور اسهفاده كرده باشد  ،به يري از فننيهات بندهاي 8فا  44محروم مي شود .
/1/2د – فرويج  ،فوزيع يا فرثير ابزار نمايشي  ،گويشي يا نوشهاري غير مجاز  ،نظير عرس  ،كهب  ،نشريات  ،نوار ويد و  ،لوح هاي فشرده يتا آالت
لهو و لعب
مهخلف  ،به يري از بندهاي  5فا  ( 42به جز بند  ) 6محروم مي شود .
/5د  -عدم رعايت شؤون دانشجويي
/5/4د – ارفراب اعمال يا رفهاري كه خال منزلت دانشجويي محسوب مي شود ( مانند عدمرعايت حقوم ديگران  ،پرخاشگري  ،ايجاد درگيري و
) ...
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  1محروم مي شود .
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فنصره -رسيدگي به فخلفافي كهخارج از محيخ دانشگاه صورت گيرد  ،چنانچه  ،به حيثيت و شؤون دانشگاهيان لطمه واردآورد  ،مشتمول ايت
بند خواهد بود كه بنا به شدت فخلف مطرح شده  ،فننيه مي فواند فا بند  42فشديد گردد .
/5/2د – عدم رعايت موازي محرزشرعي در ارفناط با نامحرم
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  4فا  5و در صورت فررار  ،فا بند ( 4به جز بند  ) 6محروم مي شود .
فنصره -فظاهر به عدم رعايت موازي شرعي در انظار و اماك عمومي كه منجر به جريحه دار شدن و ههك حرمت عمومي شود  ،فننيته فتا بنتد
 ( 42به جز بند  ) 6فشديد مي گردد .
/5/8د – ايجادمزاحمت
در صورت وجود شاكي خصوصي و ياچنانچه  ،احهمال فجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشههناشد  ،مهخلتف  ،بته
يري از فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  5محروم مي شود .
/6د  -داشه رابطهنامشروع
رابطه نامشروع  ،عنارت است از برقراري ارفناط هاي مررر و هدفمند با زمينه قنلي كه شرعي ( اسالمي ) ننوده يا بدون ي مراحل شرعي و يتا
قانوني الزم صورت گرفهه و عفت عمومي را خدشه دار نمايد .
در صورفيره  ،فخلف  ،آثار علني ومشهود داشهه باشد  ،مهخلف  ،به يري از فننيهات مندرج در بندهاي  1فا  ( 44به جز بند ) 6محروم مي شود
.
فنصره  -4چنانچه  ،فخلف  ،در موارد مخهلف واقع شده و يا مهخلف  ،داراي سابقه سوء انضنا ي در فخلفات اخالقي باشد  ،فننيه متي فوانتد فتا
بند  42فشديد گردد .
فنصره  -2چنانچه  ،فخلف  ،عالوه بر مورد فنصره  4داراي شاكي خصوصي با دليل اغفال  ،اكراه  ،اضطرار يا اجنار باشد  ،فننيه مي فواند فا بنتد
 43فشديد گردد .
/4د – فشريل ياشركت در جلسات نامشروع
جلسه نامشروع  ،عنارت است از گرد هم آمدن گروهي به قصد انجام اعمالي كه شرع ( اسالم ) آن را نفي كرده و جايز نمي داند ؛ نظير ميهماني
هاي مخهلخ يا قوادي
/4/4د – شركت در جلسه نامشروع
مهخلف  ،به يري از فننيهافمندرج در بندهاي  8فا(44به جز بند  ) 6محروم مي شود .
فنصره  -4همچني  ،درصورت وجود سابقهسوء انضنا ي در زمينه فخلفات اخالقي  ،فننيه مي فواند فا بند  43فشديد شود .
/4/2د – فشريليا همراري در فشريل جلسه نامشروع
فننيه مهخلف  ،از بي فننيهات مندرج در بندهاي  4فا  41و در صورت وجود سابقه سوء انضنا ي در زمينه فخلفات اخالقي  ،فا بند  43فعيتي
مي شود .
/3د  -انجام عمل منافي عفت( زنا  ،لواط و يا مساحقه )
فننيه مهخلف  ،از بي فننيهات مندرج در بندهاي  5فا ( 46به جز بند  ) 6و در صورت محروميت در مراجع قضايي  ،يري از فننيهات بنتدهاي
 48فا  24فعيي مي شود .
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فنصره  -4اثنات جرايم منافي عفت در حيطه وظايف شوراي انضنا ي نمي باشد .
بخش : 8
نحوه رسیدگی و صدور احكام ( موضوع مواد  4 ، 4و  42آیین نامه انضباطی )

ماده  -1شوراهاي انضنا ي دانشگاه ها مي فوانند به كليه گزار هاي رسيده در مورد دانشجويان  ،از ستوي هتر يتك از اشتخاص حقيقتي يتا
حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع فخلف در حد اخهيارات خود حرم صادر نمايند .
فنصره  -4چنانچه  ،فخلف فوسخ اعضاي فشرل ها يا نشريات واقع شده باشد  ،اخذ نظر كميهه هاي ناظر بر فشرل ها يا نشريات دانشجويي نيتز
 ،حسب مورد  ،براي آغاز رسيدگي ضروري است .
فنصره  -2شوراي انضنا ي دانشگاه  ،مجاز به رسيدگي به فخلفافي كه در مقطع فحصيلي قنلي دانشجو در دانشگاه ديگر صورت گرفهته باشتد ،
نيست و در اينگونه موارد  ،نظر شوراي مركزي انضنا ي مالک عمل خواهد بود .
فنصره  -8صدور احرام فركيني اجرايي يا فعليقي  ،مشروط بر رعايت محدوده فننيهات فعيي شده براي فخلفات مجاز است .
فنصره  -1رسيدگي به هر يك از فخلفات يا جرايم ارفرابي  ،اعم از داخل و يا خارج از دانشگاه و يا محيخ هاي وابسهه و يتا دعتاوي مربتوط بته
دانشجو در محاكم قضايي  ،مانع از رسيدگي انضنا ي دانشگاه نخواهد بود.
فنصره  -5در فمامي جرايم  ،در صورت محروميت قضايي كه منههي به بازداشت موقتت يتا حتنس گرديتده باشتد  ،چنانچته  ،حرتم انضتنا ي
محروميت از فحصيل صادر نشود  ،مدت بازداشت يا حنس  ،جزء سنوات دانشجو محسوب نگرديده و پس از پايان متدت محروميتت متي فوانتد
ادامه فحصيل نموده و دانشگا ه بايد به نحو مقهضي نسنت به ادامه فحصيل دانشجو مساعدت نمايد  .چنانچه  ،مدت محروميت  ،از متدت مجتاز
مقطع فحصيلي بيشهر باشد  ،دانشگاه موظف است نحوه ادامه فحصيل را با موقعيت جديد آموزشي فطنيق دهد .
فنصره  -6چنانچه  ،در گزار ها و شرايات اشخاص حقيقي يا حقوقي نهو ان از ريق شوراي انضتنا ي احقتام حتق نمتود  ،شتورا متي فوانتد
شخص را به رح دعوي در محاكم قضايي همراهي و ارشاد نمايد  .اي موضوع  ،مانع از رسيدگي شوراي انضنا ي نخواهد بود .انعراس موضتوع
در مراجع قانوني خارج از دانشگاه  ،فنها از ريق شوراي انضنا ي و با هماهنگي و مشاوره دفهر حقوقي دانشگاه صورت مي پذيرد .
فنصره  -4در صورت ارسال گزار از ر مراجع رسيدگي كننده  ،از جمله محاكم قضايي يا نيروي انهظامي و احراز ارفرتاب فخلتف دانشتجو
فوسخ شوراي انضنا ي  ،حسب صالحديد شورا  ،براي فشديد يا فخفيف فننيه فخلف ( در صورت مجازات مهخلف در محتاكم قضتايي )  ،عمتل
شده و ممر است سابقه در پرونده دانشجو نگهداري و پرونده انضنا ي مخهومه گردد .
فنصره  -3صدور احرام انضنا ي در خصوص دانشجويان  ،فنها از ريق شوراهاي انضنا ي صورت مي گيرد و ساير نهادها يا مسؤوالن دانشگاه ،
جز در مقام اجراي احرام صادر شده از سوي شوراهاي انضنا ي  ،مجاز به صدور يا اجراي مفتاد هيچيتك از فننيهتات انضتنا ي نمتي باشتند .
رييس دانشگاه موظف است اي موضوع را به كليه قسمههاي دانشگاه  ،جهت ا الع و اقدام ابالغ نمايد  .هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقتي
يا حقوقي دانشگاه  ،كه بر خال اي فنصره باشد  ،خود فخلف اداري محسوب شده و در مراجع ذي صالح قابل پيگيري است .
فنصره  -4بر اساس فعليمات اسالمي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع فجسس ( اصول  22و  25قانون اساسي )  ،اعضاي شورا
و كاركنان دبيرخانه شوراي انضنا ي  ،مجاز به فجسس در زندگي خصوصي دانشجويان ننوده و موظفند كليه ا العات مربوط به فخلف دانشتجو
را محرمانه فلقي نموده و از افشاي آن ( به جز همسر و والدي با رعايت مصالح دانشجو ) خودداري نمايند  .در صورت فخلف هر يك از اعضاء يا
كاركنان  ،موضوع از ريق شوراي فجديد نظر يا شوراي مركزي انضنا ي قابل پيگيري است .
فنصره  -44پاسخگويي به مراجع ذي صالح اسهعالم كننده  ،نظير مراجع قضايي  ،گزينا سازمان ها و امثال آ«  ،در خصوص سوابق انضتنا ي
دانشجويان و دانا آموخهگان در دانشگاه  ،فوسخ دبيرخانه شوراي مركزي انضنا ي يا شوراي انضنا ي دانشگاه  ،به عنوان فنهتا مرجتع مجتاز
انجام مي گيرد و رو آن فابع فرفيني است مه شوراي مركزي به عنوان رويه عملررد مشخص مي نمايد .
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فنصره  -44شوراهاي انضنا ي بايد در موارد ضروري از جمله فخلفات اخالقي  ،با دعوت از مسوؤل مركز مشتاوره دانشتجويي دانشتگاه  ،ضتم
بهره مندي از نظرات مشورفي آن مركز  ،كليه ح ساسيت هاي الزم در زمينه روحيات فردي و مسايل خانوادگي و اجهماعي را معمتول داشتهه و
فنعات مخهلف احرام صادره را مد نظر قرار دهند .
ماده :- 5شوراهاي انضنا ي دانشجويان  ،پس از ابالغ و ففهيم كهني و يا شفاهي فخلفات مورد افهام  ،نق ماده  6آيي نامه و بختا  4از ايت
ش يوه نامه به دانشجو و پيا از صدور حرم  ،بايد از وي مصاحنه حضوري به عمل آورده و دفاعيات كهني دانشتجو را اختذ و متورد فوجته قترار
دهند .
فنصره: -انجام امور الزم جهت رح موضوع در جلسات شوراهاي انضنا ي از قنيل فدوي مستهندات  ،ابتالغ و ففهتيم متوارد فخلتف  ،مصتاحنه
حضوري و مانند آن و نيز حفظ و بايگاني و امانهداري نسنت به پرونده هاي انضنا ي به عهده دبير شوراست .
ماده :-6در جريان رسيدگي به پرونده هاي انضنا ي  ،از بدو فا پايان رسيدگي  ،اخذ فعهد بنا به صالحديد هر يك از شوراها مجاز متي باشتد
و مي فواند به عنوان عامل فخفيف يا فعليق در فننيه و يا مخهومه شدن پرونده  ،بدون درج در سوابق انضنا ي لحاظ گردد .
ماده  : -4در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا  ،دبير شوراي انضنا ي بدوي دانشگاه مي فواند از وي براي حضتور در
جلسه شوراي بدوي دعوت به عمل آورد و مهناسب با موضوع مورد رسيدگي براي دفاع از خود بته وي فرصتت دهتد  .در صتورت عتدم حضتور
دانشجو در زمان مقرر براي حضور در جلسه  ،شوراي انضنا ي مي فواند در غياب دانشجو به پرونده رسيدگي نمايد.
فنصره:-چنانچه  ،دانشجو فا  44روز پس از رؤيت ابالغ رسمي دوم دعوت به مصاحنه يا دفاع حضوري  ،از حضور و ارا ه دفاعيتات امهنتاع ورزد ،
شورا مي فواند نسنت به رسيدگي و صدور حرم غيابي اقدام نمايد  .ضمناً  ،در هر حال  ،صدور حرم شورا  ،بدون حضتور دانشتجو صتورت متي
گيرد .
ماده :-3جلسات شوراي انضنا ي بدوي دانشگاه  ،حسب موضوع  ،هر دو هفهه يك بار و جلستات شتوراي انضتنا ي فجديتد نظتر دانشتگاه  ،در
صورت وجود موارد انضنا ي  ،حداقل هر ماه يك بار فشريل مي گردند  .بديهي است در موارد اضطراري و بنا بته ضترورت  ،رؤستاي شتوراهاي
انضنا ي بايد نسنت به فشريل جلسات فوم العاده شوراهاي انضنا ي اقدام نمايند .
ماده  -4احرام انضنا ي شوراي بدوي بايد در كمهري زمان ممر پس از وصول گزار كهني و ففهيم افهام صادر و به دانشتجو ابتالغ شتوند .
در صورفي كه والني شدن رسيدگي به پرونده منجر به مهضرر شدن دانشجو شود  ،دانشگاه بايد به نحوي كه منتافي مصتالح كلتي دانشتگاه و
ساير دانشجويان نناشد  ،در جنران آن اقدام نمايد :.
فنصره: -ارسال رونوشت احرام بدوي يا افشاي آن  ،جز براي والدي و همسر دانشجو( حسب صالحديد شورا ) ممنتوع استت و فنهتا در پرونتده
انضنا ي دانشجو ثنت و نگهداري مي شود .
ماده :-44جلسات شوراي انضنا ي بدوي و فجديد نظر دانشگاه بايد داراي صورفجلسه بوده و صورفجلسات به امضاي اعضتاي حاضتر در جلسته
برسد  .حرم انضنا ي صادره براي هر دانشجو  ،پس از انشاء در جلسه  ،جهت حفظ و نگهداري در پرونده فخلف نيز به امضاي اعضاي حاضر در
جلسه  ،به فرفيني كه شوراي مركزي به عنوان رويه عملررد مشخص مي نمايد  ،مي رسد .
فنصره:-ارسال رونوشت احرام فجديد نظر يا افشاي آن  ،جز براي والدي و همسر دانشجو( حسب صالحديد شورا ) و مقام اجرا كننتده حرتم و
شوراي مركزي انضنا ي ممنوع است .
ماده : -44شوراي انضنا ي فجديد نظر دانشگاه  ،فنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده فخلتف دانشتجويان بته شتوراي مركتزي انضتنا ي جهتت
رسيدگي بوده و در اينگونه موارد  ،ضرورت دارد صورفجلسه شوراي انضنا ي فجديدنظر كه به ا مضاي حتا ضتران رستيده و حتاوي درخواستت
رسيدگي با پيشنهاد مشخص مي باشد  ،به همراه كليه سوا بق و مدارک پرونده به شرل و فرفيني كه شوراي مركزي بته عنتوان رويته عملرترد
مشخص مي نمايد  ،با حفظ بدل ارسال گردد  .بديهي است شوراي مركزي به پرونده هاي ارسالي از سوي دانشتگاه كته فاقتد متدارک كامتل و
صورفجلسه شوراي انضنا ي فجديد نظر دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود .
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فنصره:-در صورفيره شوراي مركزي انضنا ي  ،درخواست ارسال پرونده اي را نموده باشد و دانشگاه در ارسال آن اهمال نمايد  ،شوراي مركتزي
انضنا ي مي فواند به نحو مقهضي نسنت به لغو يا فعليق يا فوقف اجراي احرام صادره ذي ربخ  ،درخواست فوضيح از مقام مستؤول و امثتال آن
اقدام نمايد .
ماده :-42شوراهاي انضنا ي دانشگاه بايد احرام صادره را حداكثر فا يك ماه پس از صدور فوسخ رييس يا دبير شورا به دانشتجوي متههم ابتالغ
نموده و رسيد دريافت كنند كه در صورت اسهنرا دانشجو از دريافت حرم  ،نق ماده  24عمل مي گردد .
ماده  -48عالوه براحرام صادره  ،كليه مرافنات شوراهاي انضنا ي دانشگاه با شوراي مركزي انضنا ي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه  ،بايتد بتا
امضاي معاون دانشجويي و فرهنگي يا رييس دانشگاه باشد  .احرام و مرافنات شوراي مركزي انضنا ي با امضاي رييس يا دبير اي شتورا صتادر
مي شود .
ماده  -41شوراي انضنا ي فجديد نظردانشگاه موظف است حداكثر يك ماه پس از صدور حرم فجديد نظر  ،رونوشت آن را بته شتوراي مركتزي
انضنا ي ارسال دارد  .بديهي است نظر و حرم شورا ي مركزي انضنا ي در خصوص احرام صادره از سوي شوراي انضنا ي دانشگاه الزم االفناع
است.
فنصره : -4ارسال گزار
 ،الزامي است .

فعاليهها و عملررد شوراهاي انضنا ي  ،براي دبيرخانه شوراي انضنا ي مركزي و به فرفيني كه فعيي و ابالغ مي نمايد

فنصره  -2اگر به دسهور رييس دانشگاه ( نق فنصره  2ماده  6آيي نامه ) و يا به واسطه والني شدن رسيدگي به پرونده ( بدون مجوز آيتي
نامه )  ،دانشجو از شركت در امهحانات پايان نيمسال محروم شده باشد و حرم انضنا ي صادر شتده حتاوي فننيهتي كمهتر از محروميتت يتك
نيمسال باشد  ،از دانشجو امهحان مجدد گرفهه مي شود .
در هر حال  ،زمان رسيدگي به پرونده در عمل ننايد موجب افزايا محروميت دانشجو شود.
فنصره  -8در صورفيره حرم قطعي منني بر يري از بندهاي  4فا  43ماده  4از بخا  4از ايت شتيوه نامته در اواختر نيمستال و پتيا از آغتاز
برگزاري امهحانات پايان نيمسال فحصيلي صادر شده باشد  ،زمان اجراي حرم به نيمسال فحصيلي بعد از آن موكول مي گردد  ،مشروط بر آنره
آخري نيمسال فحصيلي دانشجو نناشد .
فنصره  -1در صورفيره دبير يا رييس شورا  ،بدون علت موجه  ،موجب ا اله رسيدگي و مهضرر شدن دانشجو شوند  ،موضوع از ريتق شتوراي
فجديد نظر يا شوراي مركزي يا ساير مراجع ذي ربخ قابل پي گيري است .
ماده  -45شوراي انضنا ي مركزي وزارفي  ،به عنوان عاليهري مرجع صدور احرام انضنا ي دانشجويي  ،ضم نظارت بر اجراي صتحيح آيتي
نامه انضنا ي و شيوه نامه اجرايي آن در ح وزه هاي رسيدگي به فخلفات انضنا ي دانشجويان دانشگاه ها و مجموعه هاي آموز عتالي فابعته ،
چنانچه  ،با رو ها يا احرام مهفاوت و يا مهناقضي از شوراهاي انضنا ي دانشگاه ها در موارد فخلف مشابه برخورد نمايد  ،مرلف استت نستنت
به ارا ه رو يرسان اعالم نظر و ايجاد وحدت رويه اقدام نمايد .
ماده  -46شوراهاي انضنا ي دانشگاه  ،موظف به اجراي احرام شوراي انضنا ي مركزي بوده و بايد نهيجه اقتدامات ختود را در ايت خصتوص ،
حداكثر يك ماه پس از دريافت حرم  ،به شوراي مركزي انضنا ي اعالم نمايند  .در غير اينصورت  ،بته استهناد متاده  4آيتي نامته انضتنا ي ،
برحسب مورد  ،رييس يا دبير شوراي انضنا ي فجديد نظر دانشگاه  ،پاسخگوي عدم اجراي حرتم شتوراي مركتزي انضتنا ي در مراجتع ذي
صالح  ،به فشخيص شوراي مركزي انضنا ي خواهند بود .
ماده  -44رونوشت احرام شوراي مركزي انضنا ي كه حاوي محروميت دانشجو از فحصيل  ،از يك فا پنج سال است  ،بايتد بته هيتيت مركتزي
گزينا دانشجو و سازمان سنجا آموز كشور ارسال گردد و هييت و سازمان مذكور موظفند نسنت به اعمال محروميت فوم اقدام نمايند
بخش : 1
نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احكام ( موضوع ماده  3آیین نامه انضباطی )
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ماده  -43فجديدنظر در احرام اوليه  ،پس از وصول اعهراض در موعد مقرر (44روز اداري از فتاريف رؤيتت حرتم ) بته عهتده شتوراي انضتنا ي
فجديد نظر است .
ماده  -44شوراي انضنا ي دانشگاه موظف است پس از فحقيقات الزم و مالحظه آخري دفاعيه دانشجو  ،حداكثر ظر يك ماه  ،حرتم فجديتد
نظر صادركند  .در صورفيره صدور حرم فجديد نظر  ،مهوقف به حصول مدارک يا انجام فحقيقافي باشد كه به نفتع دانشتجو فلقتي متي شتوند ،
مهلت مذكور مي فواند با موافقت دانشجوي ذي نفع فا فرميل پرونده به فعويق در آيد .
فنصره  -احرام فجديد نظر نمي فوانند احرام اوليه را فشديد كنند  .چنانچه  ،پس از صتدور حرتم اوليته و پتيا از صتدور حرتم فجديتدنظر ،
مدارک و مسهندات جديدي حاصل شده باشد  ،الزم است پرونده مهخلف بارديگر در شوراي بدوي مطرح و پس از صدور حرم اوليه مجتدداً بته
وي فرصت اعهراض داده شود .
ماده  -24در صورفيره دانشجو نق فنصره  8ماده  3آيي نامه  ،به داليل غير موجه  ،از اعالم رؤيت حرم اوليه اسهنرا نمايد و يتا در مهلتت
متي شتود  ( .مرجتع فشتخيص غيتر موجته بتودن شتوراي
مقرر  ،نسنت به حرم اوليه اعهراض ننمايد  ،حرم اوليه  ،عيناً قطعي محسوب
انضنا ي است ) .
فنصره  -رييس دانشگاه مي فوا ند بنا به فشخيص و در صورت صدور حرم اوليه و عدم اعهراض دانشجو در مهلت مقرر  ،نسنت به فشريل جلسه
شوراي فجديد نظر  ،با هد رعايت حقوم دانشجو اقدام كند .
ماده  -24فمرد دانشجو از پذير و اجراي احرام و دسهورافي كه شوراي انضنا ي صادر مي كند يا فررار يا فعتدد فخلتف ( در متواردي كته در
ماده  2از بخا  4اي شيوه نامه پيا بيني نشده )  ،خود فخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بتدوي متي فوانتد موجتب صتدور
حرم فننيهي جديد شود .
فنصره  -اعمال مجدد فننيهات موضوع بندهاي  4فا  42ماده  4از بخا  4در مورد فعدد يا فررار فخلف يا فشديد فننيه به بندهاي  48فتا  24از
اي ماده  ،به شرط رعايت حدود فننيه براي فخلف ارفرابي  ،فنها به پيشنهاد شوراي انضنا ي دانشتگاه و فيييتد يتا فشتخيص شتوراي مركتزي
انضنا ي صورت مي گيرد.
ماده  -22شوراهاي انضنا ي بدوي يا فجديد نظر مي فوانند بدواً يا پس از صدور حرم فجديد نظتر  ،مطتابق بتا فنصتره  3متاده  4آيتي نامته ،
نسنت به فعليق احرام صادر شده اقدام كنند .
ماده  -28در صورت فننه و اصالح رفهار دانشجوي مهخلف پس از ي مراحل فجديد نظر و صدور حرم قطعي  ،رييس دانشگاه مي فواند بنتا بته
فشخيص ،از شوراي مركزي انضنا ي فخفيف درحرم صادره را درخواست نمايد .
 .ماده  -21اعهراض دانشجو به احرام قطعي صادره فوسخ شوراهاي انضتنا ي دانشتگاه هتا  ،در دبيرخانته شتوراي انضتنا ي مركتزي  ،پتس از
دريافت پرونده ذي ربخ بررسي مي گردد  .در صورت فشخيص ايراد يا اشرال شرلي و يا ماهوي در صدور رأي دانشگاه  ،با دسهور دبير شتوراي
انضنا ي مركزي  ،پرونده جهت اعالم نظر شوراي انضنا ي مركزي در دسهور كار قرار خواهد گرفت  .ضمناً دبير مي فواند دسهور فوقتف اجتراي
حرم فننيهي را فا اعالم نظر شورا صادر نمايد .
فنصره  -4در احرام انضنا ي بدوي  ،احرام انضنا ي قطعي فعليقي و احرام انضنا ي قطعي  ،فننيهات بنتد  4فتا  5قابتل اعهتراض در شتوراي
مركزي نيسهند .
فنصره  -2حداكثر زمان فسليم اعهراض به دبيرخانه شوراي انضنا ي مركزي  ،يك ماه از دريا فت حرم دا نشگاه است .
فجديد نظر  ،مجموعه هتاي آمتوز
فنصره -8با فشخيص و ففويض اخهيار شوراي انضنا ي مركزي  ،اعهراض به احرام شوراهاي انضنا ي
عالي هر اسهان در شوراي انضنا ي يري از بزرگهري دانشگاه هاي آن اسهان و يا اسهان هم جوار به عنوان مرجع رسيدگي هم ارز امرتان پتذير
است ؛ مشروط بر آنره حرم فجديد نظر در آن دانشگاه صادر نشده باشد  .رو انجام آن هتم  ،بته موجتب دستهورالعملي خواهتد بتود كته بته
فصويب شوراي مركزي انضنا ي هر يك از وزارفي رسيده و به عنوان رويه عملررد ابالغ گردد كه فا زمان فهيه و ابتالغ دستهورالعمل متذكور ،
مطابق رويه سابق عمل مي شود .
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ماده  -25بنا به درخواست دانشجو يا دانا آموخهه و فشخيص شوراي فجديد نظر دانشگاه  ،در پايان فحصيل  ،شوراي انضتنا ي دانشتگاه متي
فواند نسنت به امحاي آثار فننيهات مندرج در بندهاي  1فا  44ماده  4اي شيوه نامه اقدام نمايد  .در مورد فننيهات بند  44به بعد  ،در صتورت
درخواست دانشجو يا دانا آموخهه  ،شوراي مركزي انضنا ي مي فواند با نظر دانشگاه نسنت به امحاي آثار حرتم از پرونتده دانشتجو موافقتت
نمايد .
فنصره  -4احرام منطنق بر فننيهات بندهاي  4فا  8و آثار آنها و نيز احرام فعليقي  ،در پايان فحصيل خود به خود امحا مي شوند و امحتاي اثتر
آنها نياز به موافقت شوراي فجديدنظر يا مركزي ندارد .
فنصره  -2ريقه امحاي اص ل اسناد و مدارک پرونده هاي فخلفات انضنا ي و يا رز فنديل آنها به ميررو فيلم يا ميررو فتيا و نظتاير آن  ،بتا
سپري شدن  25سال از عمر آنها  ،به موجب دسهورالعملي خواهد بود كه به فصويب شوراي مركزي انضنا ي رسيده و به عنوان رويته عملرترد
ابالغ گردد .
فنصره  -8امحاي اثر در مورد حرم قطعي درج نمره  4/25از پرونده آموزشي صورت نمي پذيرد  ،اما ساير آثار آن در صتورت موافقتت شتوراي
انضنا ي امحاء مي شود .
فنصره  -1امحاي اثر فننيهات قطعي براي فخلفات انضنا ي داراي بعد مجرمانه كه با صدور حرم قضايي اثنات شده باشد  ،در پايتان فحصتيالت
مقدور نيست .
بخش : 5
سایر موارد
ماده  -26رسيدگي به درخواست انصرا  ،ميهماني  ،انهقالي يا فسويه حساب دانشجوياني كه پرونده فخلف آنها در شوراهاي انضتنا ي دانشتگاه
يا شوراي مركزي انضنا ي در دست رسيدگي مي باشد يا اجراي احرام انضنا ي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است  ،منتوط بته
موافقت و اعالم نظر قطعي آن شوراهاست .
فنصره  -رييس دانشگاه مي فواند در صورت عدم حضور دانشجو براي ففهيم افهام يا استهنرا از دريافتت يتا اجتراي احرتام انضتنا ي  ،كليته
عمليات آموزشي وي  ،اعم از ثنت نام و فراغت از فحصيل و مانند آن را فا حضور وي و فرميل مراحل رسيدگي مهوقف كند .
ماده  -24رسيدگي به فخلفات دانشجويان بورسيه ساير دسهگاه ها نظير نيروهاي مسلح و يا حوزه هاي علوم ديني كه در دانشگاه ها به فحصيل
مشغول مي باشند  ،حسب مورد  ،به عهده شوراهاي انضنا ي دانشجويان است .
ماده  -23در دانشگاه هاي خارجي كه با عقد قرارداد با دانشگاه هاي ايران  ،نسنت به پذير انشجو اقدام مي نمايند  ،دانشجويان ايرانتي ذي
ربخ مشمول اي شيوه نامه مي گردند و جهت ضمانت اجراي آن در فنظيم قرارداد الزم است اي موضوع فصريح گردد .
ماده  -24در صورفي كه دانشجويي نق نظر شوراي مركزي انضنا ي به فغيير محل فحصيل محروم شده باشد  ،دانشتگاه مقصتد  ،موظتف بته
پذير دانشجو است .
ماده  -84دانشجويان كليه دانشگاه هاي فابع وزارت علوم  ،فحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت  ،درمان و آموز پزشري  ،اعم از دولهي  ،پيام
نور ،غير انهفاعي و علمي -كاربردي  ،مشمول آيي نامه انضنا ي و اي شيوه نامه بوده و دانشگاه هاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هسهند .
همچني  ،شوراهاي مركزي انضنا ي وزارفي  ،به عنوان باالفري مرجع رسيدگي به فخلفات انضنا ي دانشجويي  ،مسؤوليت برنامه ريتزي ،
راهنري  ،نظارت و كنهرل شوراهاي انضنا ي دانشگاه ها را بر عهده دارند .
فنصره  -دانشجويان شاغل به فحصيل در دانشگاه ها  ،دانشرده ها و مراكز آموزشي وابسهه به نهادهاي خارج از وزارفي  ،مانند ستاير وزارفخانته
ها  ،مشمول اي آيي نامه هسهند و چنانچه فعارضي بي آيي نامه هاي داخلي آن دانشگاه ها و اي آيي نامه بته وجتود آيتد  ،موضتوع بتراي
افخاذ فصميم نهايي به شوراي مركزي ارجاع شده و حرم شوراي مركزي وزارفي الزم االجرا ست .
21

ماده  -84اي شيوه نامه  ،در يك مقدمه و  5بخا  ،در مجموع  ،شامل 84ماده و  44بند و  32فنصتره در فتاريف  33/8/46بته فصتويب وزراي
علوم  ،فحقيقات و فناوري و بهداشت  ،درمان و آموز پزشري رسيد و از فاريف فصويب و ابالغ اي شيوه نامه  ،كليه مصوبات و بخشتنامه هتاي
مغاير با آن  ،فاقد اعهنار است
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