آشنائی با آیین نامه انضباطی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بخش  :1تخلفات و تنبیهات
ماده  - 1تفکیک تنبیهات
به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده  7آیین نامه بصورت زیر تفکیک می شوند:
الف  -تنبیهاتی که با حکم شووورا ای انضووباطی دانشووهاه یا شووورای مرکزی انضووباطی نسووبب به دانشوو ویان
میتواند اعمال شود.
 .1اخطار شفا ی
 .2تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانش و
 .3اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانش و
 .4تذکر کتبی و درج در پرونده دانش و
 .5توبیخ کتبی و درج در پرونده دانش و
 .6دادن نمره 5225در درس یا امتحان مربوط به تخلف
 .7محرومیب از تسهیالت رفا ی دانشهاه از قبیل وام ،خوابهاه و غیره از یک ماه تا طول باقیمانده از تحصیل
 .8دریافب خسارت از دانش و در مواردی که تخلف من ر به ای اد ضرر و زیان شده باشد
.9منع موقب از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات
 .15منع موقب از تحصیل به مدت یک نیمسال
 .11منع موقب از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات
 .12منع موقب از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات
ب  -تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبب به دانش و میتواند اعمال شود:
 .13منع موقب از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات
 .14منع موقب از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات
 .15منع موقب از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات
 .16منع موقب از تحصیل به مدت چها نیمسال با احتساب سنوات
 .17تغییر محل تحصیل دانش و ( مراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم)
 .18تبدیل دوره تحصیلی دانش و از روزانه به شبانه
 .19اخراج دانش و از دانشهاه با حفظ حق شرکب م دد در آزمون ورودی
 .25اخراج و محرومیب از تحصیل در کلیه دانشها ها از  1تا  3سال
تبصره  :1صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف تنها بصورت ترکیب تنبیهات بند ای  6تا  8با یکی از دیهر بند ا و
نیز ترکیب تنبیهات بند ای  17و  18با ر یک از بند ای  9تا  16م از اسب.

تبصره  :2ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در کلیه بند ا م از اسب.
دو تب صره فوق بر کلیه موارد تخلفات مندرج در ماده  2از این بخش جاری ا سب م شروط بر آنکه از محدوده تنبیهات
تعیین شده در آنها خارج نشود.
تب صره  :3چنانچه متخلف در یک مو ضوع واحد مرتکب تخلفات متعدد شده با شد ،تنها شدیدترین تنبیه مربوط به
یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال میشود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات م از نیسب.
تبصررره  :4در ر یک از بند ای  11الی  16میتوان برخی از نیمسوووالهای منع موقب از تحصووویل را با احتسووواب
سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفب.
تبصررره  :5صوودور حکم انضووباطی از بند ای  9تا  18در خصووود دانش و ویانی که کلیه واحد ای درسووی خود را
گذرانده اند موضوعیب ندارد.
تبصره  :6در خصود ارائه خدمات و تسهیالت دانشها ی به دانش ویانی که به یکی از تنبیهات بند ای  9تا 18
محکوم شده اند ،طبق آیین نامه ای مربوط عمل میشود.
ماده  - 2تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات
در راستای تعمیم اجرای تبصره  3ماده  7آئین نامه انضباطی دانش ویان تخلفات مندرج در ماده  6آئین نامه با قید
تنبیهات متناسب بر اساس ماده  1از این بخش به شرح زیر تفصیل داده می شوند.
ماده  6آئین نامه :حدود اختیارات و وظایف شورا ای انضباطی دانشهاه و شورا مرکزی انضباطی:
الف  -رسیدگی به جرائم عمومی دانش ویان (از قبیل تهدید ،تطمیع ،تو ین ،ضرب و جرح ،جعل ،سرقب ،رشوه،
اختالس ،قتل).
/1الف  -تهدید ،تطمیع ،تو ین ،فحاشی ،تاکی ،افتراء
/1/1الف  -تهدید یا ارعاب یا سلب امنیب
/2/1الف  -تطمیع برای ارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی
/3/1الف  -تو ین یا فحاشی یا تک حرمب
/4/1الف  -افتراء یا نشر

مرتکب ر یک از بند ای فوق به یکی از بند ای  3تا  9ماده  1شیوه نامه محکوم میشود.
در صورتی که شاکی یکی از اع ضای یات علمی یا م سئوالن یا کارمندان دان شهاه با شد یا در صورت تکرار تنبیه
میتواند از بند ای  9تا  12صادر شده و در صورت تکرار تا بند  14تشدید شود.
/2الف  -ضرب و جرح
در صورت وجود شاکی مرتکب به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  4تا ( 9ب ز بند  )6محکوم میشود .در صورتی
که مضروب یکی از اعضای یات علمی یا مسئوالن یا کارمندان دانشهاه باشد ،یا در صورت تکرار تنبیه میتواند تا
بند  13تشدید شود.
در صورتی که میزان ضرب و جرح بسیار شدید باشد تنبیه میتواند متناسب با مورد تا بند  16تشدید شود.
/3الف  -جعل
/1/3الف  -جعل اسناد دولتی (خارج از دانشهاه):
در صووورت محکومیب قضووایی ،دانشووهاه میتواند متخلف را متناسووب با احکام قضووائی که در مورد وی صووادر شووده
باشد ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  5تا ( 12ب ز بند  )6محکوم کند.
/2/3الف  -جعل امضای اساتید یا مسئوالن دانشهاه:
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  3تا  5محکوم میشوووود .در صوووورتی که جعل من ر به تحصووویل نمره
قبولی در دروس دانشها ی نیز شده باشد متخلف به بند  6و یکی از تنبیهات بند ای  7تا  15محکوم میشود.
/3/3الف  -ارائه اسناد جعلی به دانشهاه:
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  3تا  5محکوم میشووود .در صووورتی که سووند جعلی من ر به قبولی
دروس دانشوووها ی یا تغییر در نمره باشووود ،متخلف به م ازات بند  6و یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  7تا 15
محکوم می شود و در صورتی که سند جعلی من ر به پذیرفته شدن وی در دان شهاه شده با شد عالوه بر گزارش
به یات مرکز گزینش دانش و به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  13تا  25محکوم میشود.
/4/3الف  -جعل اسناد دانشهاه و استفاده از آن (اعم از استفاده مکتوب یا نرم افزاری)
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  3تا  5محکوم میشود و در صورتی که مدرک م عول گوا ی گذراندن
واحد ای درسوووی دانشوووهاه باشووود ،عالوه بر اجرای بند  6در مورد آن دروس ،متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در
بند ای  7تا  15محکوم میشود.
در صووورتی که متخلف ،گوا ی مبنی بر فراغب از تحصوویل را جعل نماید به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای ، 11
 12یا  15تا  18محکوم میشود.
/5/3الف  -جعل عنوان

چنانچه متخلف عنوان یکی از م سئوالن داخل یا خارج از دان شهاه را بطور شفا ی یا کتبی جعل و مورد ا ستفاده
قرار داده باشووود ،به یکی از بند ای  3تا  5و در صوووورتیکه متخلف از جعل عنوان منتفع شوووده باشووود ،به یکی از
بند ای  7تا  15محکوم میشود.
/4الف  -سرقب
/1/4الف  -سرقب اموال غیر متعلق به دانشهاه:
متخلف به یکی از بند ای  2تا  5و بند  8محکوم میشود.
اگر ارتکاب سرقب با مشارکب باند ای سرقب و با نقشه قبلی صورت گرفته باشد تنبیه میتواند تا بند  25تشدید
شوووود .مچنین در صوووورت کتمان اطالعات درباره وجود باند سووورقب با نقشوووه قبلی نیز یکی از تنبیهات مندرج در
بند ای  1تا ( 9به جز بند  )6اعمال میشود.
/2/4الف  -سرقب اموال دانشهاه:
عالوه بر محکومیب به جبران خسوووارت وارده طبق بند  8متناسوووب با وسوووعب و دفعات وقوع جرم یکی از تنبیهات
مندرج در بند ای  9تا  19اعمال میشووووود .به عالوه اعمال تنبیه بند  7نیز چنانچه تخلف در خوابهاه واقع شووووده
باشد م از اسب.
/3/4الف  -سرقب و یا خرید ،فروش یا افشای سواالت یا ورقه ای امتحانی:
متخلف عالوه بر محکوم یب به ب ند  6به یکی از تنبی هات م ندرج در ب ند ای  9تا  12با یکی از تنبی هات م ندرج در
بند ای  15تا  18محکوم میشود.
/5الف  -ارتشاء ،کال برداری ،اختالس
/1/5الف  -اخذ یا دادن رشوه یا کال برداری از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشهاه:
در صورت محکومیب قضایی متخلف به یکی از بند ای  1تا  5محکوم میشود.
/2/5الف  -اخذ یا دادن رشوه از یا به یکی از دانشها یان:
متخلف به یکی از بند ای  1تا  5محکوم می شود .در صورتی که ارتکاب جرم من ر به نمره قبولی متخلف در یکی
از دروس دانشها ی شده باشد به تنبیه بند  6و یکی از تنبیهات بند ای  9تا  15نیز محکوم میشود.
/3/5الف  -کال برداری در دانشهاه:
عالوه بر محکومیب به جبران خسارت وارده طبق بند  ،8متخلف به یکی از بند ای  3تا  5محکوم میشود.
/4/5الف  -اختالس:
در صوووورت محکومیب قضوووایی ،متخلف به تناسوووب اموال مورد اختالس و میزان مشوووارکب در آن ،عالوه بر جبران
خسارت طبق بند  ،8به یکی از بند ای  3تا  5یا  9تا  13محکوم میشود.

/6الف  -قتل عمد
/1/6الف  -ارتکاب قتل:
در صورت محکومیب قضایی ،تنبیه بند ای  19تا  25در خصود وی الزم االجراء اسب.
/2/6الف  -شرکب یا معاونب در قتل:
در صورت محکومیب قضائی ،یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  15تا  25اعمال میشود.
تبصووره :چنانچه دانشوو ویی به دلیل قتل غیرعمد به حبس محکوم شووده باشوود ،مدت حبس مرخصووی تحصوویلی
محسوب میشود.
ب -رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
/1ب  -تقلب در امتحان
متخلف ،چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند  6در خصود امتحان یا درس مربوط و متناسب با
نوع تقلب به یکی از تنبیهات بند ای  1تا  5محکوم میشووود .در صووورت تکرار تخلف ،تنبیه به یکی از بند ای  9تا
 12قابل تشدید اسب.
/2ب  -فرستادن شخص دیهری ب ای خود به امتحان یا شرکب ب ای دیهری در امتحان
/1/2ب  -فرستادن دیهری به جای خود در امتحان:
متخلف به تنبیه مندرج در بند  6و یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  9تا  12محکوم میشود.
/2/2ب  -شرکب ب ای دیهری در امتحان:
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  9تا  12محکوم میشود.
تبصررره  :1کلیه آزمون ایی که از سوووی دانشووهاه به عنوان آزمون رسوومی به دانشوو ویان اعالم می شوووند،
مشمول بند ای /1ب و /2ب می شوند.
تب صره  :2نقص مقررات جل سه امتحان بدون ارتکاب فعلی از جانب مختلف با وجود قرائن دیهر که عامل معنوی در
تخلف تقلب را محرز نکند ،مشمول بند ای /1ب و /2ب نمیشود.
/3ب  -ارتکاب ر فعلی از سوووووی اشووووخاد حقیقی که موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمب در اجرای برنامه ای
دانشهاه یا خوابهاه شود.
/1/3ب  -اخالل یا ای اد وقفه یا ای اد مزاحمب برای برنامه ا یا نظم خوابهاه:
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا ( 8ب ز بند  )6محکوم میشود.
/2/3ب  -اخالل یا ای اد وقفه در برنامه ا یا نظم دانشهاه:
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا ( 9ب ز بند  )6محکوم میشود.

در صورتی که اخالل در نظم من ر به ای اد آشوب و اغتشاش در سطح دانشهاه یا خوابهاه شود متخلف به یکی از
تنبیهات مندرج در بند ای  7تا  15محکوم میشود.
در صورتی که اخالل من ر به آشوب یا تحریک دیهران یا تشکیل گروه مراه باشد ،تنبیه میتواند به بند ای  11تا
 13تشدید شود.
در صوری که اخالل یا آشوب مراه با ضرب و جرح باشد تنبیه میتواند تا بند  15تشدید شود.
/3/3ب  -عدم رعایب مقررات دانشهاه:
عالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه ای مربوط (مشووووروط به عدم تناق

آن ا با آئین نامه انضووووباطی و

شیوه اجرایی آن) ،متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1و  2محکوم می شود و در صورت تکرار ،این تنبیه
تا موارد مندرج در بند ای  3تا  5و  7تا  15قابل تشدید اسب.
/3/4ب  -عدم رعایب مقررات خوابهاه:
عالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه ای مربوط (مشووووروط به عدم تناق

آن ا با آئین نامه انضووووباطی و

شیوه نامه اجرایی آن) ،متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1و  2محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیه
تا بند ای  3تا  5و  7قابل تشدید اسب.
/5/3ب  -دادن اطالعات ناصحیح به دانشهاه یا کتمان حقایق:
چنانچه دادن اطالعات ناصحیح یا کتمان حقایق ،اعم از شفا ی یا کتبی ،باعث انتفاع دانش و یا اختالل در برنامه
ای دانشهاه شود ،عالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه ای مربوط ،متخلف به یکی از تنبیهات بند ای 1
تا ( 8ب ز بند  )6محکوم میشود.
/4ب  -ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانب در امانب
/1/4ب  -ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانب در امانب داری از اموال عمومی:
مرتکب عالوه بر محکومیب به جبران خسووارت وارده طبق بند  ،8به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا ( 15ب ز
بند  )6محکوم میشود.
/2/4ب  -ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانب در امانب داری از اموال شخصی:
در صورت شکایب صاحب مال ،عالوه بر محکومیب به جبران خسارت طبق بند  ،8یکی از تنبیهات مندرج در بند ای
 1تا  5اعمال میشود.
ج  -رسیدگی به تخلفات سیاسی
/1ج  -دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسووبب به خود یا گرو ک ای محارب یا مفسوود یا
افراد وابسته به آنها.

متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  5محکوم میشود .اگر تخلف من ر به انتفاع گرو ک ای مذکور
گردد ،تنبیه میتواند از بند ای  9تا  14صادر شود.
/2ج  -عضویب در گرو ک ای محارب یا مفسد یا ملحد یا واداری و ان ام دادن ر عملی به نفع آنها.
/1/2ج  -عضووویب یا واداری از گروه ای غیرقانونی منحله (گروه ایی که به موجب احکام قضووایی فعالیب آن
ا ممنوع شده باشد):
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  5محکوم میشود.
/2/2ج  -ان ام اعمالی که به نفع گرو های غیرقانونی منحله باشد:
تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بند ای  8تا  12تعیین میشود.
/3ج  -فعالیب و تبلیغ به نفع گرو ک ا و مکاتب الحادی غیرقانونی
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  5محکوم میشووود .در صووورتی که فعالیتی به نفع گرو ک ای
محارب و معاند نظام جمهوری اسووالمی ایران باشوود ،متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  9تا  14محکوم
میشود.
/4ج  -تو ین به شووعائر اسووالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضوود نظام جمهوری اسووالمی ( مانند فحاشووی و
استعمال الفاظ رکیک بطور شفا ی یا کتبی از طریق شعار نویسی  ،پخش اعالمیه و ) ...
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا ( 8ب ز بند  )6محکوم میشود.
در صووورتی که ارتکاب عمل بصووورت جمعی و به قصوود ای اد بلوا و آشوووب صووورت گیرد یا بطور مکرر و بدون توجه به
تنبیهات قبلی واقع شود میتواند از بند ای  9تا  13صادر شود.
/5ج  -ای اد بلوا و آشوب در محیط دانشهاه
تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بند ای  3تا ( 13ب ز بند  )6تعیین می شود .اگر بلوا در جهب ضربه زدن به ارکان
نظام و با ما نهی و برنامه ریزی یا با دایب از گرو های غیرقانونی خارج از دانشهاه باشد.
د  -رسیدگی به تخلفات اخالقی
/1د  -استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد
/1/1د  -استفاده از مواد مخدر (یا سایر دارو ای اعتیاد آور یا روانهردان):
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  4تا ( 15ب ز بند  )6محکوم میشود.
/1/2د  -اعتیاد به مواد مخدر (یا سایر دارو ای اعتیادآور یا روانهردان):

متخلف به یکی از تنبی هات مندرج در بند ای  3تا  5محکوم و در صووووورت عدم توجه به تنبی هات قبلی به یکی از
تنبیهات مندرج در بند ای  8تا  18محکوم میشود.
تب صره :اخذ آزمایش اعتیاد ب صورت محرمانه از افراد م شکوک با اجازه معاون دان ش ویی م از ا سب .بعالوه ادامه
تحصوویل دانشوو وی معتاد که به یکی از بند ای  9تا  18محکوم شووده باشوود منوط به منفی بودن آزمایش مذکور
پس از پایان دوره محرومیب اسب.
/3/1د  -نههداری ،خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر (یا سایر دارو ای اعتیادآور یا روانهردان):
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  8تا  13محکوم میشووود و در صووورتی که اماکن وابسووته یا مربوط به
دانشهاه برای این منظور بهره برداری شده باشد تنبیه وی تا بند  18قابل تشدید اسب.
/4/1د  -تشکیل جلسه یا مکاری برای استعمال مواد مخدر (یا سایر دارو ای اعتیادآور یا روانهردان):
متخلف ،در صووورت اسووتفاده از اماکن وابسووته به دانشووهاه به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  8تا  16محکوم
میشود.
/5/1د  -استفاده از مشروبات الکلی:
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  3تا  5محکوم میشود.
اگر تخلف در اماکن وابسووته یا مربوط به دانشووهاه رد داده و آرار سوووء عمومی داشووته باشوود تنبیه وی میتواند از
تنبیهات مندرج در بند ای  7و  9صادر شود.
/6/1د  -خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی:
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  8تا  12محکوم میشود .در صورتی که از اماکن وابسته به دانشهاه
برای این منظور بهره برداری شده باشد عالوه بر اعمال بند  ،7تنبیه وی تا بند  18قابل تشدید اسب.
/7/1د  -تشکیل جلسه برای استفاده از مشروبات الکلی:
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  11تا  18محکوم میشود.
/8/1د  -ارتکاب قمار:
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  4محکوم میشود.
/2د  -استفاده از نوار ای ویدئویی یا صوتی یا لوح ای رایانه ای مسته ن یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و
توزیع این گونه وسایل.
/1/2د  -اسووتفاده از فرآورده ای صوووتی و تصووویری غیرم از عکس فیلم یا فرآورده ای رایانه ای حاوی تصوواویر
مسته ن:
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  5و یا  7محکوم میشود.
/3د  -عدم رعایب پوشش اسالمی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شئون دانشهاه یا آرایش مبتذل

متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  5و در صووورت اصوورار و تکرار ،متناسووب با عرف حاکم بر محیط به
یکی از بند ای  7تا  9محکوم میشود.
/4د  -استفاده یا توزیع تکثیر کتب ،م الت ،عکسهای مسته ن و یا آالت لهو و لعب
/1/4د  -استفاده از کتب م الت عکسهای مسته ن و یا آالت لهو و لعب:
چنانچه متخلف از محیط با امکانات دان شها ی برای این منظور ا ستفاده کرده با شد به یکی از تنبیهات بند ای 1
تا  5و یا  7محکوم میشود.
/2/4د  -توزیع یا تکثیر کتب م الت عکسهای مسته ن و یا آالت لهو و لعب:
متخلف به یکی از بند ای  5تا  12ب ز بند  6محکوم میشود.
/5د  -عدم رعایب شئون دانش ویی
/5/1د  -ارتکاب اعمال یا رفتاری که خالف منزلب دانش ویی محسوب میشود (مانند عدم رعایب حقوق دیهران،
پرخاشهری ،ای اد درگیری و )...
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  4محکوم میشود.
تب صره :رسویدگی به تخلفاتی که خارج از محیط دانشووهاه صووورت گیرد ،چنانچه به حیثیب و شووئون دانشووها یان
لطمه وارد آورد ،مشمول این بند خوا د بود.
/2/5د  -عدم رعایب موازین محرز شرعی در ارتباط با محرم:
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  4و در صورت تکرار ،تا بند ( 9به جز بند  )6محکوم میشود.
/5/3د  -ای اد مزاحمب
در صورت وجود شاکی خ صو صی و یا چنانچه احتمال ت ری و ادامه مزاحمب یا بروز آرار نامطلوب در دانشهاه وجود
داشته باشد ،متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا  5محکوم میشود.
/6د  -داشتن رابطه نامشروع
در صورتی که تخلف آرار علنی و م شهود دا شته با شد متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  4تا ( 15ب ز
بند  )6محکوم می شود .چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع شده و شاکی خ صو صی دا شته و یا متخلف دارای
سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخالقی باشد ،میتوان تا بند  12و یا یک یا بند ای  17یا  18محکوم نمود.
/7د  -تشکیل یا شرکب در جلسات نامشروع
/7/1د  -شرکب در جلسه نامشروع

متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بند ای  1تا ( 9ب ز بند  )6محکوم می شود .مچنین در صورت وجود سابقه
سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخالقی تنبیه بند  17میتواند صادر شود.
/2/7د  -تشکیل جلسات نامشروع یا مکاری در تشکیل جلسه نامشروع:
تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بند ای  7تا  12و در صووورت وجود سووابقه سوووء انضووباطی در زمینه تخلفات
اخالقی یکی از بند ای  17و  18میتواند تعیین شود.
/8د  -ان ام عمل منافی عفب
تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بند ای  5تا ( 12ب ز بند  )6و در صورت محکومیب در مراجع ق ضایی یکی از
تنبیهات بند ای  13تا  25تعیین میشود.
بخش  :2نحوه رسیدگی و صدور احکام
برخی از موارد مندرج در ماده ای  9 ،7و  12آیین نامه انضباطی به شرح زیر تدوین و تبیین می گردد:
ماده  - 1شورا ای ان ضباطی دان شها ها میتوانند به کلیه گزار شهای ر سیده در مورد دان ش ویان از سوی ر
یک از اشوووخاد حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشوووهاه رسووویدگی و در صوووورت احراز وقوع تخلف در حد
اختیارات خود حکم صادر نمایند.
تب صره  :1ر سیدگی به گزار شهای ر سیده از طریق ا شخاد حقیقی یا حقوقی در خ صود تخلفات آموز شی و
اداری منوط به گزارش و تایید کتبی معاونب آموزشوووی یا اداری و مالی دانشوووهاه اسوووب و رسووویدگی به تخلفات
س ویاس وی (بعالوه بند ای /1/3ب و /2/3ب) منوط به گزارش کتبی یکی از اشووخاد حقوقی عضووو در شووورا ای
انضووباطی دانشووهاه دیهر صووورت می پذیرد .بعالوه چنانچه تخلف توسووط اعضووای تشوکل ا یا نشووریات واقع شووده
با شد اخذ نظر کمیته ای ناظر بر ت شکل ا یا ن شریات دان ش ویی نیز ح سب مورد برای آغاز ر سیدگی ضروری
اسب.
تبصررره  :2شووورای انضووباطی دانشووهاه م از به رس ویدگی به تخلفاتی که در مقطع تحص ویلی قبلی دانش و و در
دانشهاه دیهر صورت پذیرفته باشد نیسب و در اینهونه موارد نظر شورای مرکزی انضباطی مالک عمل خوا د بود.
تصره  :3با توجه به اینکه انتظام امور داخلی در محیط دانشهاه با مسئولیب ای معین ان ام می پذیرد ،تبصره 4
بند ب ماده  7آیین نامه تاکید میشوووددر صووورتی که تخلفات نیاز به رس ویدگی در مراجع قانونی خارج از دانشووهاه
داشته باشد موضوع تنها باید از طریق شورای انضباطی و یا مشاوره و ما نهی دفتر حقوقی دانشهاه به مراجع
ذی ربط انعکاس یافته و در آن ا پیهیری شود .در ر حال صدور یا اجرای حکم ان ضباطی تا پایان ر سیدگی ق ضایی
معلق خوا د بود .رئیس دانشووهاه موظف اسووب این موضوووع را به کلیه قسوومتهای دانشووهاه جهب اطالع و اقدام
ابالغ نماید .بدیهی اسووب ر گونه اقدام از سوووی اشووخاد حقیقی یا حقوقی (اعم از مسووئوالن اعضووای یات

علمی یا کارمندان یا ت شکل ای دان ش ویی) دان شهاه که بر خالف این تب صره با شد خود تخلف اداری مح سوب
شده و در مراجع صالح قابل پیهیری خوا د بود.
تب صره  :4صودور احکام انضوباطی در خصوود دانشو ویان تنها از طریق شوورا های انضوباطی صوورت می گیرد و
سایر نهاد ا یا مسئوالن دانشهاه جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شورا ای انضباطی م از به صدور
یا اجرا مفاد یچیک از تنبیهات انضباطی نمی باشد.
تبصره  :5بر اساس تعلیمات اسالمی و اصول قانونی امنیب و مصونیب شهروندان و منع ت سس (اصول  22و 25
قانون اساسی) ،اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورا انضباطی م از به ت سس در زندگی خصوصی دانش ویان
نبوده و موظفند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشوووو و را محرمانه تلقی نموده و از افشووووای آن (ب ز مسوووور و
والدین با رعایب مصوووالح دانشووو و) خودداری نمایند .در صوووورت تخلف ر یک از اعضوووا یا کارکنان از طرف شوووورای
ت دیدنظر یا شورای مرکزی انضباطی قابل پیهیری اسب.
تب صره  :6شورا ای ان ضباطی باید در مواقع ضروری از جمله تخلفات اخالقی ،با دعوت از م سئول مرکز م شاوره
دانشوو ویی دانشووهاه ،ضوومن بهره مندی از نظرات مشووورتی آن مرکز ،کلیه حسوواسوویتهای الزم در زمینه روحیات
فردی و مسایل خانوادگی و اجتماعی را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره را مد نظر قرار د ند.
ماده  - 2شووورا ای انضووباطی پس از ابالغ و تفهیم کتبی و شووفا ی تخلفات مورد اتهام طبق ماده  6آیین نامه و
بخش  1از این ش ویوه نامه به دانش و و و پیش از صوودور حکم ،باید از وی مصوواحبه حضوووری بعمل آورده و دفاعیات
کتبی دانش و را اخذ و مورد توجه قرار د ند.
تبصره :ان ام امور الزم جهب طرح موضوع در جلسات شورا ای انضباطی از قبیل تدوین مستندات ،ابالغ و تفهیم
موارد تخلف ،م صاحبه ح ضوری و مانند آن و نیز حفظ و بایهانی و امانتداری ن سبب به پرونده ای ان ضباطی بعهده
دبیر شورا اسب.
ماده  - 3در صورت درخواسب دانش و برای دفاع حضوری در جلسه شورا ،دبیر شورای بدوی انضباطی دانشهاه
موظف اسووب که از وی برای حضووور در جلسووه شووورای انضووباطی میتواند در غیاب دانش و و به پرونده رس ویدگی
نماید.
تب صره :چنانچه دانشو و تا  15روز پس از رویب ابالغ رسوومی دوم دعوت به مصوواحبه یا دفاع ضووروری ،از حضووور و
ارائه دفاعیات امتناع ورزد ،شورا میتواند ن سبب به ر سیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نمایند .در ر حال صدور
حکم بدون حضور دانش و صورت می گیرد.
ماده  - 4جلسات شورای انضباطی بدوی دانشهاه حسب موضوع ر دو فته یکبار و جلسات شورای انضباطی
ت دیدنظر دانشهاه در صورت وجود موارد انضباطی حداقل ر ماه یک بار تشکیل می گردند .بدیهی اسب در موارد
اضووطراری و بنا به ضوورورت راسووای شووورا ای انضووباطی باید نسووبب به تش وکیل جلسووات فوق العاده شووورا ای
انضباطی اقدام نمایند.

ماده  - 5احکام انضباطی شورای بدوی باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام صادر
شوند .در صورتی که طوالنی شدن رسیدگی به پرونده من ر به متضرر شدن دانش و شود .دانشهاه باید بنحوی
که منافی مصالح کلی دانشهاه و سایر دانش ویان نباشد در جبران آن اقدام نماید.
ماده  - 6جل سات شورای ان ضباطی بدوی و ت دیدنظر دان شهاه باید دارای صورت ل سه بوده و صورت ل سات به
امضای اعضای حاضر در جلسه برسد.
ماده  - 7شورای ان ضباطی ت دیدنظر دان شهاه تنها مرجع م از برای ار سال پرونده تخلف دان ش ویان به شورای
مرکزی انضباطی جهب رسیدگی بوده و در اینهونه موارد ضرورت دارد صورت لسه شورای انضباطی ت دید نظر که
به ام ضای حا ضران ر سیده و حاوی درخوا سب ر سیدگی با پی شنهاد م شخص می با شد به مراه کلیه سوابق و
ودارک پرونده به شورای مرکزی ار سال می گردد .بدیهی ا سب شورای مرکزی به پرونده ای ار سالی از سوی
دانشهاه که فاقد مدارک کامل و صورت لسه شورای انضباطی ت دیدنظر دانشهاه باشد رسیدگی نخوا د نمود.
ماده  - 8شووورا ای انضووباطی دانشووهاه باید احکام صووادره را حداکثر تا یک ماه پس از صوودور توسووط رئیس یا دبیر
شورا به دانش وی متهم ابالغ نموده و رسید دریافب کنند.
ماده  - 9عالوه بر احکام صووادره ،کلیه مکاتبات شووورا ای انضووباطی دانشووهاه با شووورای مرکزی انضووباطی و دیهر
مراجع خارج از دانشووهاه باید با امضووای معاون دانشوو ویی و فر نهی یا رئیس دانشووهاه باشوود .احکام و مکاتبات
شورای مرکزی انضباطی با امضای رئیس یا دبیر شورا صادر میشود.
ماده  - 11شورای ان ضباطی ت دیدنظر دانشهاه موظف اسب حداکثر یکماه پس از صدور حکم ت دیدنظر مراتب را
بصووورت مکتوب به شووورای مرکزی انضووباطی ارسووال دارد .بدیهی اسووب نظر و حکم شووورای مرکزی انضووباطی در
خصود احکام صادره از سوی شورای انضباطی دانشهاه الزم االتباع اسب.
تبصره  :1اگر به دستور رئیس دانشهاه (طبق تبصره  2ماده  6آیین نامه) و یا بواسطه طوالنی شدن رسیدگی به
پرونده (بدون م وز آیین نامه) ،دان ش و از شرکب در امتحانات پایان نیم سال محروم شده با شد و حکم ان ضباطی
صادر شده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیب یک نیم سال با شد ،از دان ش و امتحان م دد گرفته می شود .در ر
حال زمان رسیدگی به پرونده در عمل نباید موجب افزایش محکومیب دانش و شود.
تبصرررره  :2در صوووورتی که حکم قطعی مبنی بر یکی از بند ای  9تا  18ماده  1از بخش  1از این شووویوه نامه در
اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی صادر شده باشد ،زمان اجرای حکم به نیمسال
تحصیلی بعد از آن موکول می گردد ،مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانش و نباشد.
تبصررره  :3در صووورتی که دبیر یا رئیس شووورا بدون علب موجه موجب اطاله رس ویدگی و متضوورر شوودن دانش و و
شوند ،موضوع از طریق شورای ت دیدنظر یا شورای مرکزی یا سایر مراجع ذی ربط قابل پیهیری اسب.
ماده  - 11شوووورا ای انضوووباطی دانشوووهاه موظف به اجرای احکام شوووورای مرکزی انضوووباطی بوده و باید نتی ه
اقدامات خود را در این خ صود حداکثر یکماه پس از دریافب حکم به شورای مرکزی ان ضباطی اعالم نمایند .در غیر

این صورت به ا ستناد ماده  9آیین نامه ان ضباطی بر ح سب مورد رئیس یا دبیر شورای ان ضباطی ت دیدنظر دان شهاه
پاسخهوی عدم اجرای حکم شورای مرکزی انضباطی خوا ند بود.
ماده  - 12رونوشب احکام شورای مرکزی ان ضباطی که حاوی محرومیب دانش و از تح صیل ،از یک سال تا  5سال
اسووب ،باید به یات مرکزی گزینش دانش و و و سووازمان سوون ش آموزش کشووور ارسووال گردد و یات و سووازمان
مذکور موظفند نسبب به اعمال محرومیب فوق اقدام نمایند.
بخش  - 3نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام
برخی از موارد مندرج در ماده  8آیین نامه انضباطی به شرح زیر تدوین و تبیین می شوند:
ماده  - 1ت دیدنظر در کلیه احکام اولیه ،پس از وصووول اعتراد در مورد مقرر ( 15روز اداری از تاریخ رویب حکم) به
عهده شورای انضباطی ت دیدنظر اسب.
ماده  - 2شورای ان ضباطی دان شهاه موظف ا سب پس از تحقیقات الزم و مالحظه آخرین دفاعیه دان ش و ،حداکثر
ظرف مدت یک ماه حکم ت دیدنظر صادر کند .در صورتی که صدور حکم ت دیدنظر متوقف به حصول مدارک یا ان ام
تحقیقاتی باشووود که به نفع دانشووو و تلقی می شووووند ،مهلب مذکور میتواند با موافقب دانشووو وی ذی نفع تا
تکمیل پرونده به تعویق درآید.
تبصرره :احکام ت دیدنظر نمیتوانند احکام اولیه را تشوودید کنند .چنانچه پس از صوودور حکم اولیه و پیش از صوودور
حکم ت دیدنظر مدارک و مستندات جدیدی حاصل شده باشد ،الزم اسب پرونده متخلف بار دیهر در شورای بدوی
مطرح و پس از صدور حکم اولیه م دد به وی فرصب اعتراد داده شود.
ماده  - 3در صوووورتی که دانشووو و طبق تبصوووره  3ماده  8آیین نامه به دالیل غیرموجه از اعالم رویب حکم اولیه
ا ستنکاف نماید و یا در مهلب مقرر ن سبب به حکم اولیه اعتراد ننماید حکم اولیه عیناً قطعی مح سوب می شود.
(مرجع تشخیص غیرموجه بودن کمیته انضباطی اسب).
تب صره :رئیس دانشوهاه میتواند بنا به تشوخیص و در صوورت صودور حکم اولیه و عدم اعتراد دانشو و در مهلب
مقرر ،نسبب به تشکیل جلسه شورای ت دیدنظر با دف رعایب حقوق دانش و اقدام کند.
ماده  - 4نمره دانش و و از پذیرش و ا حکام و دسووتوراتی که شووورای انضووباطی صووادر می کند با تکرار تخلف (در
مواردی که در ماده  2از بخش  1این شیوه نامه پیش بینی نشده اند) ،تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در
شورای بدوی میتواند موجب صدور حکم جدید شود.
تبصررره :اعمال م دد تنبیهات موضووووع بند ای  9تا  12ماده  1از بخش  1در مورد یک تخلف ،یا تشووودید تنبیه به
بند ای  13تا  25از این ماده به پیشنهاد دانشهاه و تایید شورای مرکزی انضباطی صورت می گیرد.
ماده  - 5شورا ای ان ضباطی بدوی یا ت دیدنظر میتواند بدواً یا پس از صدور حکم ت دیدنظر ،مطابق با تب صره 8
ماده  7آیین نامه نسبب به تعلیق احکام صادر شده اقدام کنند.

ماده  - 6در صورت تنبه و ا صالح رفتار دان ش وی متخلف پس از طی مراحل ت دیدنظر و صدور حکم قطعی رئیس
دانشهاه میتواند بنا به تشخیص از شورای مرکزی انضباطی تخفیف در حکم صادره را درخواسب نماید.
ماده  - 7بنا به درخواسب دانش و و تشخیص شورای ت دیدنظر دانشهاه ،شورای انضباطی دانشهاه میتواند در
پایان تحصیل دانش و نسبب به امحاء آرار حکم از پرونده دانش و موافقب نماید.
تبصره :احکام منطبق بر تنبیهات بند ای  1تا  3و نیز احکام تعلیقی در پایان تحصیل خود به خود امحاء می شوند
و امحاء ارر آنها نیاز به موافقب شورای ت دیدنظر یا مرکزی ندارد.
بخش  - 4سایر موارد
ماده  - 1رسوویدگی به درخواسووب انصووراف ،میهمانی یا انتقالی آندسووته از دانشوو ویان که پرونده تخلفشووان در
شورای ان ضباطی دان شهاه یا شورای مرکزی ان ضباطی در د سب ر سیدگی می با شد یا اجرای احکام ان ضباطی
صادر شده در خصود آنان به ان ام نرسیده اسب ،منوط به موافقب و اعالم نظر قطعی آن شورا اسب.
تب صره :رئیس دان شهاه میتواند در صورت عدم ح ضور دان ش و برای تفهیم اتهام یا ا ستنکاف از دریافب یا اجرای
احکام ان ضباطی ،کلیه عملیات آموز شی وی اعم از ربب نام و فراغب از تح صیل و مانند آن را تا ح ضور وی و تکمیل
مراحل رسیدگی متوقف کند.
ماده  - 2رسویدگی به تخلفات دانشو ویان بورسویه نیرو ای مسولح که در دانشوها های غیروابسوته به تحصویل
مشغول می باشند حسب مورد به عهده شورا ای انضباطی دانش ویان اسب.
ماده  - 3در صورتی که دان ش ویی طبق نظر شورای مرکزی ان ضباطی به تغییر محل تح صیل محکوم شده با شد
دانشهاه مقصد موظف به پذیرش دانش و اسب.
ماده  - 4دانشوو ویان کلیه دانشووها های تابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشووب ،درمان و آموزش
پزش وکی ،اعم از دولتی ،پیام نور ،غیرانتفاعی و موسووسووات علمی  -کاربردی مشوومول آیین نامه انضووباطی و این
شیوه نامه و دانشها های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن ستند.
تب صره :دانش ویان شاغل به تح صیل در دانشها ها ،دانشکده ا و مراکز آموزشی وابسته به نهاد ای خارج از
وزارتین مانند سایر وزارتخانه ا ،م شمول این آیین نامه

ستند و چنانچه تعار ضی بین آیین نامه ای داخلی آن

دانشها ها و آیین نامه بوجود آید ،مو ضوع برای اتخاذ ت صمیم نهایی به شورای مرکزی ارجاع شده و حکم شورای
مرکزی وزارتین الزم االجراسب.
این شیوه نامه در  4بخش در م موع شامل  25ماده و  26تبصره در تاریخ  84/5/1به تصویب وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشب ،درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب و ابالغ این شیوه نامه کلیه
مصوبات و بخشنامه ای مغایر با آن ،فاقد اعتبار اسب.

