
 یقات و فناوریمصوب وزارت علوم، تحق ین نامه انضباطییبا آ یآشنائ

 هاتیتخلفات و تنب :1بخش 

 هاتیتنب کیکتف - 1ماده 

 شوند: یم کیکر تفین نامه بصورت زییآ 7هات ماده یتنب یام انضباطکق تر احیق دقیبه منظور استناد و تطب

ان ینسووبب به دانشوو و یانضووباط یزکمر یا شووورایدانشووهاه  یانضووباط یم شووورا اکه با حک یهاتیتنب -الف 

 د اعمال شود.توانمی

 ی. اخطار شفا 1

 بدون درج در پرونده دانش و یتبکر ک. تذ2

 بدون درج در پرونده دانش و یتبک. اخطار 3

 و درج در پرونده دانش و یتبکر ک. تذ4

 و درج در پرونده دانش و یتبکخ ی. توب5

 امتحان مربوط به تخلفا یدر درس 5225. دادن نمره 6

 ل یمانده از تحصیماه تا طول باق کیره از یل وام، خوابهاه و غیدانشهاه از قب یالت رفا یب از تسهی. محروم7

 ان شده باشدی اد ضرر و زیه تخلف من ر به اک یافب خسارت از دانش و در مواردی. در8

 مسال بدون احتساب سنواتین کیل به مدت ی.منع موقب از تحص9

 مسالین کیل به مدت ی. منع موقب از تحص15

 مسال بدون احتساب سنوات یل به مدت دو نی. منع موقب از تحص11

 مسال با احتساب سنواتیل به مدت دو نی. منع موقب از تحص12

 د اعمال شود:توانمینسبب به دانش و  یانضباط یزکمر یم شوراکه فقط با حک یهاتیتنب -ب 

 مسال بدون احتساب سنواتیبه مدت سه نل ی. منع موقب از تحص13

 مسال با احتساب سنواتیل به مدت سه نی. منع موقب از تحص14

 مسال بدون احتساب سنواتیل به مدت چهار نی. منع موقب از تحص15

 مسال با احتساب سنواتیل به مدت چها نی. منع موقب از تحص16

 در صورت لزوم( یلیر رشته تحصییل دانش و ) مراه با تغیر محل تحصیی. تغ17

 دانش و از روزانه به شبانه یلیل دوره تحصی. تبد18

 یب م دد در آزمون ورودک. اخراج دانش و از دانشهاه با حفظ حق شر19

 سال 3تا  1ه دانشها ها از یلکل در یب از تحصی. اخراج و محروم25

 

هر بند ا و یاز د یکیبا  8تا  6 یهات بند ایب تنبیکتخلف تنها بصورت تر کیدر مورد  یبیکام ترکصدور اح :1تبصره 

 م از اسب. 16تا  9 یاز بند ا کیبا  ر  18و  17 یهات بند ایب تنبیکز ترین



  

 ه بند ا م از اسب.یلکهات مندرج در یر تنبیبا سا یقیام تعلکب احیکتر :2تبصره 

صره فوق بر  سب ین بخش جاریاز ا 2ه موارد تخلفات مندرج در ماده یلکدو تب هات یه از محدوده تنبکمشروط بر آن ا

 ن شده در آنها خارج نشود.ییتع

  

صره  ضوع واحد مرت کیچنانچه متخلف در  :3تب شدکمو شد، تنها  شده با ه ه مربوط بین تنبیدتریب تخلفات متعدد 

 سب.یر تخلفات م از نیهات مربوط به سایو اعمال تنب شودمیاز تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال  یکی

  

ل را با احتسووواب یمنع موقب از تحصووو یمسوووالهایاز ن یبرخ توانمی 16 یال 11 یاز بند ا کیدر  ر  :4تبصررره 

 را بدون احتساب سنوات در نظر گرفب. یسنوات و برخ

  

خود را  یدرسوو یه واحد ایلکه ک یانیدر خصووود دانشوو و 18تا  9 یاز بند ا یم انضووباطکصوودور ح :5تبصررره 

 ب ندارد.یگذرانده اند موضوع

  

 18تا  9 یهات بند ایاز تنب یکیه به ک یانیبه دانش و یالت دانشها یدر خصود ارائه خدمات و تسه :6تبصره 

 .شودمیمربوط عمل  ین نامه  اییوم شده اند، طبق آکمح

  

 هاتیص تنبیتخلفات و تخص کیکتف - 2ماده 

د ین نامه با قیآئ 6ان تخلفات مندرج در ماده یدانش و ین نامه انضباطیآئ 7ماده  3تبصره  یم اجرایتعم یدر راستا

 شوند. یل داده میر تفصین بخش به شرح زیاز ا 1هات متناسب بر اساس ماده یتنب

 :یانضباط یزکدانشهاه و شورا مر یانضباط یف شورا ایارات و وظایحدود اخت :ن نامهیآئ 6ماده 

  

ن، ضرب و جرح، جعل، سرقب، رشوه، یع، تو ید، تطمیل تهدیان )از قبیدانش و یبه جرائم عموم یدگیرس -الف 

 اختالس، قتل(.

  

 ، افتراءیک،  تاین، فحاشیع، تو ید، تطمیتهد -/الف 1

 بیا سلب امنیا ارعاب ید یتهد -/الف 1/1

 یا اخاذیوه نامه ین شیا تخلفات مندرج در ایاب جرائم کارت یع برایتطم -/الف 1/2

 حرمب کا  تی یا فحاشین یتو  -/الف 1/3

 ا نشر یافتراء  -/الف 1/4



 .شودمیوم کوه نامه محیش 1ماده  9تا  3 یاز بند ا یکیفوق به  یاز بند ا کیب  ر کمرت

صورت صورت تیارمندان دانشهاه باشد کا یا مسئوالن ی یات علمی  یاز اعضا یکی یکه شاک یدر  ه یرار تنبکا در 

 د شود.یتشد 14رار تا بند کصادر شده و در صورت ت 12تا  9 ید از بند اتوانمی

  

 ضرب و جرح -/الف 2

  ی. در صورتشودمیوم ک( مح6)ب ز بند  9تا  4 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیب به کمرت یکدر صورت وجود شا

د تا وانتمیه یرار تنبکا در صورت تیارمندان دانشهاه باشد، کا یا مسئوالن ی یات علمی  یاز اعضا یکیه مضروب ک

 د شود.یتشد 13بند 

 د شود.یتشد 16د متناسب با مورد تا بند توانمیه ید باشد تنبیار شدیزان ضرب و جرح بسیه مک یدر صورت

  

 جعل -/الف 3

 :)خارج از دانشهاه( یجعل اسناد دولت -/الف 3/1

صووادر شووده  یه در مورد وک یام قضووائکد متخلف را متناسووب با احتوانمی، دانشووهاه ییب قضووایومکدر صووورت مح

 ند.کوم ک( مح6)ب ز بند  12تا  5 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیباشد، به 

 ا مسئوالن دانشهاه:ید یاسات یجعل امضا -/الف 3/2

ل نمره یه جعل من ر به تحصوووک ی. در صوووورتشوووودمیوم کمح 5تا  3 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

 .شودمیوم کمح 15تا  7 یهات بند ایاز تنب یکیو  6ز شده باشد متخلف به بند ین یدر دروس دانشها  یقبول

 به دانشهاه: یارائه اسناد جعل -/الف 3/3

 یمن ر به قبول یه سووند جعلک ی. در صووورتشووودمیوم کمح 5تا  3 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

 15تا  7 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیو  6ر در نمره باشووود، متخلف به م ازات بند ییا تغی یدروس دانشوووها 

در دانشهاه شده باشد عالوه بر گزارش  یرفته شدن ویمن ر به پذ یه سند جعلک یو در صورت شودمیوم کمح

 .شودمیوم کمح 25تا  13 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکینش دانش و به یز گزکات مریبه  

 (یا نرم افزاریتوب کجعل اسناد دانشهاه و استفاده از آن )اعم از استفاده م -/الف 3/4

گذراندن  یم عول گوا  که مدرک یو در صورت شودمیوم کمح 5تا  3 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

هات مندرج در یاز تنب یکیدر مورد آن دروس، متخلف به  6بند  یدانشوووهاه باشووود، عالوه بر اجرا یدرسووو یواحد ا

 .شودمیوم کمح 15تا  7 یبند ا

،  11 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکید به یل را جعل نمایبر فراغب از تحصوو یمبن یه متخلف، گوا ک یدر صووورت

 .شودمیوم کمح 18تا  15ا ی 12

 جعل عنوان  -/الف 3/5



سئوالن داخل  یکیچنانچه متخلف عنوان  شفا ا خارج از یاز م شهاه را بطور  ستفاده  یتبکا ی یدان جعل و مورد ا

از  یکیه متخلف از جعل عنوان منتفع شوووده باشووود، به کیو در صوووورت 5تا  3 یاز بند ا یکیقرار داده باشووود، به 

 .شودمیوم کمح 15تا  7 یبند ا

  

 سرقب -/الف 4

 ر متعلق به دانشهاه:یسرقب اموال غ -/الف 4/1

 .شودمیوم کمح 8و بند  5تا  2 یاز بند ا یکیمتخلف به 

د یتشد 25د تا بند توانمیه یصورت گرفته باشد تنب یسرقب و با نقشه قبل یب باند اکاب سرقب با مشارکاگر ارت

هات مندرج در یاز تنب یکیز ین یتمان اطالعات درباره وجود باند سووورقب با نقشوووه قبلکن در صوووورت یشوووود.  مچن

 .شودمیاعمال ( 6)به جز بند  9تا  1 یبند ا

 سرقب اموال دانشهاه: -/الف 4/2

هات یاز تنب یکیمتناسوووب با وسوووعب و دفعات وقوع جرم  8ب به جبران خسوووارت وارده طبق بند یومکعالوه بر مح

ز چنانچه تخلف در خوابهاه واقع شووووده ین 7ه بند ی. به عالوه اعمال تنبشووووودمیاعمال  19تا  9 یمندرج در بند ا

 باشد م از اسب.

 :یامتحان یا ورقه  ایسواالت  یا افشاید، فروش یا خریسرقب و  -/الف 4/3

ند یومکمتخلف عالوه بر مح به ب ند ایاز تنب یکیبه  6ب  هات مندرج در یاز تنب یکیبا  12تا  9 یهات مندرج در ب

 .شودمیوم کمح 18تا  15 یبند ا

  

 ، اختالس یال بردارکارتشاء،  -/الف 5

 در خارج از دانشهاه: یا حقوقی یقیحق یتهایاز شخص یال بردارکا یا دادن رشوه یاخذ  -/الف 5/1

 .شودمیوم کمح 5تا  1 یاز بند ا یکیمتخلف به  ییب قضایومکدر صورت مح

 :انیاز دانشها  یکیا به یا دادن رشوه از یاخذ  -/الف 5/2

 یکیمتخلف در  یجرم من ر به نمره قبول ابکه ارتک ی. در صورتشودمیوم کمح 5تا  1 یاز بند ا یکیمتخلف به 

 .شودمیوم کز محین 15تا  9 یهات بند ایاز تنب یکیو  6ه بند یشده باشد به تنب یاز دروس دانشها 

 :در دانشهاه یال بردارک -/الف 5/3

 .شودمیوم کمح 5تا  3 یاز بند ا یکی، متخلف به 8ب به جبران خسارت وارده طبق بند یومکعالوه بر مح

 :اختالس -/الف 5/4

ب در آن، عالوه بر جبران کزان مشووواری، متخلف به تناسوووب اموال مورد اختالس و مییب قضوووایومکدر صوووورت مح

 .شودمیوم کمح 13تا  9ا ی 5تا  3 یاز بند ا یکی، به 8خسارت طبق بند 

  



 قتل عمد -/الف 6

 :اب قتلکارت -/الف 6/1

 الزم االجراء اسب. یدر خصود و 25تا  19 یه بند ای، تنبییب قضایومکدر صورت مح

 :ا معاونب در قتلیب کشر -/الف 6/2

 .شودمیاعمال  25تا  15 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکی، یب قضائیومکدر صورت مح

 یلیتحصوو یوم شووده باشوود، مدت حبس مرخصووکرعمد به حبس محیل قتل غیبه دل ییچنانچه دانشوو و :تبصووره

 .شودمیمحسوب 

  

 یو ادار یبه تخلفات آموزش یدگیرس -ب

 تقلب در امتحان -/ب 1

ا درس مربوط و متناسب با یدر خصود امتحان  6ه مندرج در بند یمتخلف، چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنب

تا  9 یاز بند ا یکیه به یرار تخلف، تنبک. در صووورت تشووودمیوم کمح 5تا  1 یهات بند ایاز تنب یکینوع تقلب به 

 د اسب.یقابل تشد 12

  

 در امتحان یهرید یب ب اکا شریخود به امتحان  یب ا یهریفرستادن شخص د -/ب 2

 :خود در امتحان یبه جا یهریفرستادن د -/ب 2/1

 .شودمیوم کمح 12تا  9 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیو  6ه مندرج در بند یمتخلف به تنب

 :در امتحان یهرید یب ب اکشر -/ب 2/2

 .شودمیوم کمح 12تا  9 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

شوووند،  یان اعالم میبه دانشوو و یدانشووهاه به عنوان آزمون رسووم یه از سوووک ییه آزمون  ایلک :1تبصررره 

 شوند. ی/ب م2/ب و 1 یمشمول بند ا

صره  سه امتحان بدون ارت :2تب در  یه عامل معنوکهر یاز جانب مختلف با وجود قرائن د یاب فعلکنقص مقررات جل

 .شودمی/ب ن2/ب و 1 یند، مشمول بند اکتخلف تقلب را محرز ن

  

 یبرنامه  ا یا مزاحمب در اجرایا وقفه یه موجب اخالل ک یقیاشووووخاد حق یاز سووووو یاب  ر فعلکارت -/ب 3

 ا خوابهاه شود.یدانشهاه 

 :ا نظم خوابهاهیبرنامه  ا  ی اد مزاحمب برایاا ی اد وقفه یا ایاخالل  -/ب 3/1

 .شودمیوم ک( مح6)ب ز بند  8تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

 :ا نظم دانشهاهی اد وقفه در برنامه  ا یا ایاخالل  -/ب 3/2

 .شودمیوم ک( مح6)ب ز بند  9تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 



 از یکیا خوابهاه شود متخلف به ی اد آشوب و اغتشاش در سطح دانشهاه یه اخالل در نظم من ر به اک یدر صورت

 .شودمیوم کمح 15تا  7 یهات مندرج در بند ایتنب

تا  11 ید به بند اتوانمیه یل گروه  مراه باشد، تنبیکا تشیهران ید کیا تحریه اخالل من ر به آشوب ک یدر صورت

 د شود.یتشد 13

 د شود.یتشد 15د تا بند توانمیه یا آشوب  مراه با ضرب و جرح باشد تنبیه اخالل ک یصور در

 :ب مقررات دانشهاهیعدم رعا -/ب 3/3

و  ین نامه انضووووباطیمربوط )مشووووروط به عدم تناق  آن  ا با آئ ین نامه  ایهات مندرج در آئیعالوه بر اعمال تنب

ه ین تنبیرار، اکو در صورت ت شودمیوم کمح 2و  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیآن(، متخلف به  ییوه اجرایش

 د اسب.یقابل تشد 15تا  7و  5تا  3 یتا موارد مندرج در بند ا

 :ب مقررات خوابهاهیعدم رعا -/ب 4/3

و  ین نامه انضووووباطیمربوط )مشووووروط به عدم تناق  آن  ا با آئ ین نامه  ایهات مندرج در آئیعالوه بر اعمال تنب

ه یرار تنبکو در صورت ت شودمیوم کمح 2و  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیآن(، متخلف به  ییوه نامه اجرایش

 د اسب.یقابل تشد 7و  5تا  3 یتا بند ا

 :قیتمان حقاکا یح به دانشهاه یدادن اطالعات ناصح -/ب 3/5

ا اختالل در برنامه ی، باعث انتفاع دانش و یتبکا ی یق، اعم از شفا یتمان حقاکا یح یچنانچه دادن اطالعات ناصح

 1 یهات بند ایاز تنب یکیمربوط، متخلف به  ین نامه  ایهات مندرج در آئیدانشهاه شود، عالوه بر اعمال تنب ی ا

 .شودمیوم ک( مح6)ب ز بند  8تا 

  

 انب در امانبیا خیو  یا خصوصی یراد خسارت به اموال عمومیا -/ب 4

 :یاز اموال عموم یانب در امانب داریا خیو  یراد خسارت به اموال عمومیا -/ب 4/1

)ب ز  15تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکی، به 8ب به جبران خسووارت وارده طبق بند یومکب عالوه بر محکمرت

 .شودمیوم ک( مح6بند 

 :یاز اموال شخص یانب در امانب داریا خی یراد خسارت به اموال شخصیا -/ب 4/2

 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکی، 8ب به جبران خسارت طبق بند یومکب صاحب مال، عالوه بر محیاکدر صورت ش

 .شودمیاعمال  5تا  1

  

 یاسیبه تخلفات س یدگیرس -ج 

ا یا مفسوود یمحارب  ی ا کا گرو یعمد نسووبب به خود  یات از رویتمان واقعکا یدادن اطالعات خالف واقع  -/ج 1

 افراد وابسته به آنها.



ور کمذ ی ا ک. اگر تخلف من ر به انتفاع گرو شودمیوم کمح 5تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

 صادر شود.  14تا  9 ید از بند اتوانمیه یگردد، تنب

  

 به نفع آنها. یو ان ام دادن  ر عمل یا  واداریا ملحد یا مفسد یمحارب  ی ا کب در گرو یعضو -/ج 2

ب آن یفعال ییام قضوواکه به موجب احک ییمنحله )گروه  ا یرقانونیغ یاز گروه  ا یا  واداریب یعضووو -/ج 2/1

  ا ممنوع شده باشد(: 

 .شودمیوم کمح 5تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

 منحله باشد: یرقانونیغ یه به نفع گرو هاک یان ام اعمال -/ج 2/2

 .شودمین ییتع 12تا  8 یهات مندرج در بند ایه متخلف از تنبیتنب

  

 یرقانونیغ یاتب الحادک ا و م کغ به نفع گرو یب و تبلیفعال -/ج 3

 ی ا کبه نفع گرو  یتیه فعالک ی. در صووورتشووودمیوم کمح 5تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

وم کمح 14تا  9 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیران باشوود، متخلف به یا یاسووالم یمحارب و معاند نظام جمهور

 .شودمی

  

و  ی) مانند فحاشوو یاسووالم یبر ضوود نظام جمهور یاب اعمالکو ارت یا ملی ین به شووعائر اسووالمیتو  -/ج 4

 ه و ... (ی، پخش اعالم یسیق شعار نویاز طر یتبکا ی یبطور شفا  کیکاستعمال الفاظ ر

 .شودمیوم ک( مح6)ب ز بند  8تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

رر و بدون توجه به کا بطور میرد ی اد بلوا و آشوووب صووورت گیو به قصوود ا یاب عمل بصووورت جمعکه ارتک یدر صووورت

 صادر شود. 13تا  9 ید از بند اتوانمیواقع شود  یهات قبلیتنب

  

 ط دانشهاهی اد بلوا و آشوب در محیا -/ج 5

ان ک. اگر بلوا در جهب ضربه زدن به ارشودمین یی( تع6)ب ز بند  13تا  3 یهات مندرج در بند ایه متخلف از تنبیتنب

 خارج از دانشهاه باشد. یرقانونیغ یب از گرو هایا با  دای یزیو برنامه ر ینظام و با  ما نه

 یبه تخلفات اخالق یدگیرس -د 

 ن گونه مواردیع اید و فروش و توزیا مداخله در خریا قمار یا شرب خمر یاستعمال مواد مخدر  -/د 1

 ا روانهردان(:یاد آور یاعت یر دارو ایا سایاستفاده از مواد مخدر ) -/د 1/1

 .شودمیوم ک( مح6)ب ز بند  15تا  4 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

 :ا روانهردان(یادآور یاعت یر دارو ایا سایاد به مواد مخدر )یاعت -/د 2/1



از  یکیبه  یهات قبلیوم و در صووووورت عدم توجه به تنبکمح 5تا  3 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

 .شودمیوم کمح 18تا  8 یهات مندرج در بند ایتنب

صورت محرمانه از یش اعتیاخذ آزما :تبصره م از اسب. بعالوه ادامه  ییبا اجازه معاون دانش و کوکافراد مشاد ب

ور کش مذیبودن آزما یوم شووده باشوود منوط به منفکمح 18تا  9 یاز بند ا یکیه به کمعتاد  یل دانشوو ویتحصوو

 ب اسب.یان دوره محرومیپس از پا

 :ا روانهردان(یادآور یاعت یر دارو ایا سایع مواد مخدر )یا توزید و فروش ی، خرینههدار -/د 1/3

ا مربوط به ین وابسووته که اماک یو در صووورت شووودمیوم کمح 13تا  8 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

 د اسب.یقابل تشد 18تا بند  یه ویشده باشد تنب ین منظور بهره برداریا یدانشهاه برا

 ا روانهردان(:یادآور یاعت یر دارو ایساا یاستعمال مواد مخدر ) یبرا یارکا  میل جلسه یکتش -/د 1/4

وم کمح 16تا  8 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیبه   ن وابسووته به دانشووهاهکمتخلف، در صووورت اسووتفاده از اما

 .شودمی

 :یلکاستفاده از مشروبات ال -/د 1/5

 .شودمیوم کمح 5تا  3 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

د از توانمی یه ویداشووته باشوود تنب یا مربوط به دانشووهاه رد داده و آرار سوووء عمومین وابسووته کاگر تخلف در اما

 صادر شود. 9و  7 یهات مندرج در بند ایتنب

 :یلکع مشروبات الید و فروش و توزیخر -/د 1/6

وابسته به دانشهاه ن که از اماک ی. در صورتشودمیوم کمح 12تا  8 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

 د اسب.یقابل تشد 18تا بند  یه وی، تنب7شده باشد عالوه بر اعمال بند  ین منظور بهره برداریا یبرا

 :یلکاستفاده از مشروبات ال یل جلسه برایکتش -/د 1/7

 .شودمیوم کمح 18تا  11 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

 اب قمار:کارت -/د 1/8

 .شودمیوم کمح 4تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

  

ر و یثکا تید و فروش یا مداخله در خریمسته ن  یانه ایرا یا لوح  ای یا صوتی ییدئویو یاستفاده از نوار ا -/د 2

 ل.ین گونه وسایع ایتوز

ر یتصوواو یحاو یانه ایرا یا فرآورده  ایلم یس فکرم از عیغ یریو تصووو یصوووت یاسووتفاده از فرآورده  ا -/د 2/1

 مسته ن:

 .شودمیوم کمح 7ا یو  5تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

  

 ش مبتذلیا آرایرمنطبق با شئون دانشهاه یو استفاده از پوشش غ یب پوشش اسالمیعدم رعا -/د 3



ط به یم بر محکرار، متناسووب با عرف حاکو در صووورت اصوورار و ت 5تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

 .شودمیوم کمح 9تا  7 یاز بند ا یکی

  

 ا آالت لهو و لعبیمسته ن و  یسهاکتب، م الت، عکر یثکع تیا توزیاستفاده  -/د 4

 :ا آالت لهو و لعبیمسته ن و  یسهاکتب م الت عکاستفاده از  -/د 4/1

شها کط با امیچنانچه متخلف از مح ستفاده یا یبرا یانات دان شد به کن منظور ا  1 یهات بند ایاز تنب یکیرده با

 .شودمیوم کمح 7ا یو  5تا 

 :ا آالت لهو و لعبیمسته ن و  یسهاکتب م الت عکر یثکا تیع یتوز -/د 4/2

 .شودمیوم کمح 6ب ز بند  12تا  5 یاز بند ا یکیمتخلف به 

  

 ییب شئون دانش ویعدم رعا -/د 5

هران، یب حقوق دی)مانند عدم رعا شودمیمحسوب  ییه خالف منزلب دانش وک یا رفتاریاب اعمال کارت -/د 1/5

 و ...( یری اد درگی، ایپرخاشهر

 .شودمیوم کمح 4تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

صره ان یشووئون دانشووها ب و یثیرد، چنانچه به حیط دانشووهاه صووورت گیه خارج از محک یبه تخلفات یدگیرسوو :تب

 ن بند خوا د بود.یلطمه وارد آورد، مشمول ا

 در ارتباط با محرم: ین محرز شرعیب موازیعدم رعا -/د 5/2

 .شودمیوم ک( مح6)به جز بند  9رار، تا بند کو در صورت ت 4تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف به 

  اد مزاحمبیا -/د 3/5

ا بروز آرار نامطلوب در دانشهاه وجود یو ادامه مزاحمب  یا چنانچه احتمال ت ریو  یخصوص یکدر صورت وجود شا

 .  شودمیوم کمح 5تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیداشته باشد، متخلف به 

  

 داشتن رابطه نامشروع -/د 6

صورت شد متخلف به  یه تخلف آرار علنک یدر  شته با شهود دا )ب ز  15تا  4 یدر بند اهات مندرج یاز تنب یکیو م

شاشودمیوم ک( مح6بند  شده و  ص یک. چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع  صو شته و  یخ  یا متخلف دارایدا

 وم نمود.کمح 18ا ی 17 یا بند ای کیا یو  12تا بند  توانمیباشد،  یدر تخلفات اخالق یسابقه سوء انضباط

  

 ب در جلسات نامشروعکا شریل یکتش -/د 7

 ب در جلسه نامشروعکشر -/د 1/7



ن در صورت وجود سابقه ی.  مچنشودمیوم ک( مح6)ب ز بند  9تا  1 یهات مندرج در بند ایاز تنب یکیمتخلف، به 

 د صادر شود.توانمی 17ه بند یتنب ینه تخلفات اخالقیدر زم یسوء انضباط

 :ل جلسه نامشروعیکدر تش یارکا  میل جلسات نامشروع یکتش -/د 7/2

نه تخلفات یدر زم یو در صووورت وجود سووابقه سوووء انضووباط 12تا  7 یهات مندرج در بند این تنبیه متخلف از بیتنب

 ن شود.یید تعتوانمی 18و  17 یاز بند ا یکی یاخالق

  

 عفب یان ام عمل مناف -/د 8

صورت مح6)ب ز بند  12تا  5 یهات مندرج در بند این تنبیه متخلف از بیتنب ضایومک( و در  از  یکی ییب در مراجع ق

 .شودمین ییتع 25تا  13 یهات بند ایتنب

  

 امکو صدور اح یدگینحوه رس :2بخش 

 گردد: ین میین و تبیر تدویبه شرح ز ین نامه انضباطییآ 12و  9، 7 یاز موارد مندرج در ماده  ا یبرخ

  

ضباط یشورا ا - 1ماده  شها ها  یان شهایلکند به توانمیدان س یه گزار ش ویر سویده در مورد دان  ر  یان از 

و در صوووورت احراز وقوع تخلف در حد  یدگیا خارج از دانشوووهاه رسووویدر داخل  یا حقوقی یقیاز اشوووخاد حق کی

 ند.یم صادر نماکارات خود حیاخت

صره  س :1تب شها یدگیر س یبه گزار شخاد حقیده از طریر ش یا حقوقی یقیق ا صود تخلفات آموز و  یدر خ

به تخلفات  یدگیدانشوووهاه اسوووب و رسووو یو مال یا اداری یمعاونب آموزشووو یتبکد ییمنوط به گزارش و تا یادار

 یعضووو در شووورا ا یاز اشووخاد حقوق یکی یتبک/ب( منوط به گزارش 3/2/ب و 3/1 ی)بعالوه بند ا یاسوویسوو

ات واقع شووده ینشوورا یل  ا کتشوو یرد. بعالوه چنانچه تخلف توسووط اعضووایپذ یهر صووورت میدانشووهاه د یانضووباط

شد اخذ نظر  ش یته  ایمکبا شریل  ا کناظر بر ت ش ویا ن س یز حسب مورد براین ییات دان  یضرور یدگیآغاز ر

 اسب.

دانشوو و در  یقبل یلیه در مقطع تحصووک یبه تخلفات یدگیدانشووهاه م از به رسوو یانضووباط یشووورا :2تبصررره 

 عمل خوا د بود. کمال یانضباط یزکمر یموارد نظر شورانهونه یسب و در ایرفته باشد نیهر صورت پذیدانشهاه د

 4رد، تبصره یپذ ین ان ام میمع یب  ایط دانشهاه با مسئولیدر مح یه انتظام امور داخلکنیبا توجه به ا :3تصره 

خارج از دانشووهاه  یدر مراجع قانون یدگیاز به رسوویه تخلفات نک یدر صووورتشووودمید یکن نامه تاییآ 7بند ب ماده 

دانشهاه به مراجع  یدفتر حقوق یا مشاوره و  ما نهیو  یانضباط یق شوراید از طریداشته باشد موضوع تنها با

صدور  یریهیافته و در آن ا پیاس کربط انع یذ ضباطکح یا اجرایشود. در  ر حال  سیتا پا یم ان ضا یدگیان ر  ییق

دانشووهاه جهب اطالع و اقدام  یه قسوومتهایلکن موضوووع را به یس دانشووهاه موظف اسووب ایرئ  معلق خوا د بود.

ات ی  ی)اعم از مسووئوالن اعضووا یا حقوقی یقیاشووخاد حق یاسووب  ر گونه اقدام از سووو یهید. بدیابالغ نما



شیارمندان کا ی یعلم ش و یل  اکا ت شهاه ییدان شد خود تخلف اداریه بر خالف اک( دان صره با محسوب  ین تب

 خوا د بود. یریهیشده و در مراجع صالح قابل پ

صره  رد و یگ یصوورت م یانضوباط یق شوورا هایان تنها از طریدر خصوود دانشو و یام انضوباطکصودور اح :4تب

م از به صدور  یانضباط یشورا ا یام صادر شده از سوکاح یا مسئوالن دانشهاه جز در مقام اجرایر نهاد ا یسا

 باشد. ینم یهات انضباطیاز تنب کیچیا اجرا مفاد  ی

 25و  22ب شهروندان و منع ت سس )اصول یب و مصونیامن یو اصول قانون یمات اسالمیبر اساس تعل :5تبصره 

 انیدانش و یخصوص یم از به ت سس در زندگ یرخانه شورا انضباطینان دبکارکشورا و  ی(، اعضایقانون اساس

آن )ب ز  مسوووور و  ینموده و از افشووووا یبه تخلف دانشوووو و را محرمانه تلقه اطالعات مربوط یلکنبوده و موظفند 

 ینان از طرف شووووراکارکا یاز اعضوووا  کیند. در صوووورت تخلف  ر ینما یب مصوووالح دانشووو و( خوددارین با رعایوالد

 اسب. یریهیقابل پ یانضباط یزکمر یا شورایدنظر یت د

صره  ضباط یشورا ا :6تب ضروریبا یان سئول مریاز جمله تخلفات اخالق ید در مواقع  شاوره ک، با دعوت از م ز م

ات ینه روحیالزم در زم یتهایه حسوواسوویلکز، کآن مر یاز نظرات مشووورت یدانشووهاه، ضوومن بهره مند ییدانشوو و

 ام صادره را مد نظر قرار د ند.کرا معمول داشته و تبعات مختلف اح یو اجتماع یل خانوادگیو مسا یفرد

ن نامه و ییآ 6تخلفات مورد اتهام طبق ماده  یو شووفا  یتبکم یپس از ابالغ و تفه یانضووباط یشووورا ا - 2ماده 

ات یبعمل آورده و دفاع یمصوواحبه حضووور ید از ویم، باکش از صوودور حیوه نامه به دانشوو و و پین شوویاز ا 1بخش 

 دانش و را اخذ و مورد توجه قرار د ند. یتبک

 مین مستندات، ابالغ و تفهیل تدویاز قب یانضباط یوع در جلسات شورا اان ام امور الزم جهب طرح موض :تبصره

ضور صاحبه ح سبب به پرونده  ا یو امانتدار یهانیز حفظ و بایو مانند آن و ن یموارد تخلف، م ضباط ین  بعهده یان

 ر شورا اسب.یدب

دانشهاه  یانضباط یبدو یر شورایدر جلسه شورا، دب یدفاع حضور یدر صورت درخواسب دانش و برا - 3ماده 

 یدگیاب دانشوو و به پرونده رسووید در غتوانمی یانضووباط یحضووور در جلسووه شووورا یبرا یه از وکموظف اسووب 

 د.ینما

صره ، از حضووور و یا دفاع ضووروریدوم دعوت به مصوواحبه  یب ابالغ رسوومیروز پس از رو 15چنانچه دانشوو و تا  :تب

شورا یارائه دفاع ستوانمیات امتناع ورزد،  سبب به ر صدور ح یدگید ن صدور یاقدام نما یابیم غکو  ند. در  ر حال 

 رد.یگ یم بدون حضور دانش و صورت مکح

 یانضباط یبار و جلسات شوراکیدانشهاه حسب موضوع  ر دو  فته  یبدو یانضباط یجلسات شورا - 4ماده 

اسب در موارد  یهیگردند. بد یل میکبار تش کیحداقل  ر ماه  یدنظر دانشهاه در صورت وجود موارد انضباطیت د

 یل جلسووات فوق العاده شووورا ایکد نسووبب به تشوویبا یانضووباط یشووورا ا یو بنا به ضوورورت راسووا یاضووطرار

 ند.یاقدام نما یانضباط



 م اتهام صادریو تفه یتبکن پس از وصول گزارش کن زمان ممیمترکد در یبا یبدو یشورا یام انضباطکاح - 5ماده 

  ید بنحویبه پرونده من ر به متضرر شدن دانش و شود. دانشهاه با یدگیشدن رس یه طوالنک یشوند. در صورت

 د.یان نباشد در جبران آن اقدام نمایر دانش ویدانشهاه و سا یلکمصالح  یه منافک

شورا - 6ماده  سات  ضباط یجل شهاه بایو ت د یبدو یان سات به  ید دارایدنظر دان صورت ل سه بوده و  صورت ل

 حاضر در جلسه برسد. یاعضا یامضا

ضباط یشورا - 7ماده  شهاه تنها مرجع م از برایت د یان ش و یدنظر دان سال پرونده تخلف دان شورایار  یان به 

 هکد نظر یت د یانضباط ینهونه موارد ضرورت دارد صورت لسه شورایبوده و در ا یدگیجهب رس یانضباط یزکمر

ه سوابق و یلکباشد به  مراه  یشنهاد مشخص میبا پ یدگیرسدرخواسب  یده و حاویحاضران رس یبه امضا

شورا کودار سال م یزکمر یپرونده به  شورا یهیگردد. بد یار سب  سال یبه پرونده  ا یزکمر یا سو یار  یاز 

 نخوا د نمود. یدگیدنظر دانشهاه باشد رسیت د یانضباط یامل و صورت لسه شوراک که فاقد مدارکدانشهاه 

ر یا دبیس یماه پس از صوودور توسووط رئ کیثر تا کام صووادره را حداکد احیدانشووهاه با یانضووباط یشووورا ا - 8ماده 

 نند.کافب ید دریمتهم ابالغ نموده و رس یشورا به دانش و

هر یو د یانضووباط یزکمر یدانشووهاه با شووورا یانضووباط یاتبات شووورا اکه میلکام صووادره، کعالوه بر اح - 9ماده 

اتبات کام و مکس دانشووهاه باشوود. احیا رئی یو فر نه ییمعاون دانشوو و ید با امضووایبامراجع خارج از دانشووهاه 

 .شودمیر شورا صادر یا دبیس یرئ یبا امضا یانضباط یزکمر یشورا

دنظر مراتب را یم ت دکماه پس از صدور حکیثر کدنظر دانشهاه موظف اسب حدایت د یانضباط یشورا - 11ماده 

در  یانضووباط یزکمر یم شوووراکاسووب نظر و ح یهیارسووال دارد. بد یانضووباط یزکمر یتوب به شوووراکبصووورت م

 دانشهاه الزم االتباع اسب. یانضباط یشورا یام صادره از سوکخصود اح

به  یدگیشدن رس یا بواسطه طوالنین نامه( و ییآ 6ماده  2س دانشهاه )طبق تبصره یاگر به دستور رئ :1تبصره 

ضباطکمسال محروم شده باشد و حیان نیب در امتحانات پاکنامه(، دانش و از شرن ییپرونده )بدون م وز آ  یم ان

شده حاو ش و امتحان م دد گرفته ین کیب یمتر از محرومک یهیتنب یصادر  شد، از دان سال با . در  ر شودمیم

 ب دانش و شود.یومکش محید موجب افزایبه پرونده در عمل نبا یدگیحال زمان رس

وه نامه در ین شووویاز ا 1از بخش  1ماده  18تا  9 یاز بند ا یکیبر  یمبن یم قطعکه حک یدر صوووورت :2تبصرررره 

 مسالیم به نکح یصادر شده باشد، زمان اجرا یلیان سال تحصیامتحانات پا یش از آغاز برگزاریمسال و پیاواخر ن

 دانش و نباشد. یلیمسال تحصین نیه آخرکگردد، مشروط بر آن یول مکبعد از آن مو یلیتحص

و متضوورر شوودن دانشوو و  یدگیس شووورا بدون علب موجه موجب اطاله رسوویا رئیر یه دبک یدر صووورت :3تبصررره 

 اسب. یریهیربط قابل پ یر مراجع ذیا سای یزکمر یا شورایدنظر یت د یق شورایشوند، موضوع از طر

 ه ید نتیبوده و با یانضوووباط یزکمر یام شووووراکاح یدانشوووهاه موظف به اجرا یانضوووباط یشوووورا ا - 11ماده 

ضباط یزکمر یم به شوراکافب حیماه پس از درکیثر کن خصود حدایاقدامات خود را در ا ر یند. در غیاعالم نما یان



ستناد ماده یا صورت به ا ضباطییآ 9ن ضباط یر شورایا دبیس یبر حسب مورد رئ ین نامه ان دنظر دانشهاه یت د یان

 خوا ند بود. یانضباط یزکمر یم شوراکح یعدم اجرا یپاسخهو

سال  5سال تا کیل، از یب دانش و از تحصیمحروم یه حاوک یانضباط یزکمر یام شوراکرونوشب اح - 12ماده 

ات و سووازمان یشووور ارسووال گردد و  کنش دانشوو و و سووازمان سوون ش آموزش یگز یزکات مرید به  یاسووب، با

 ند.ینماب فوق اقدام یور موظفند نسبب به اعمال محرومکمذ

  

 ام کد احیا تشدیف یصادره و تخف ینحوه اعتراض دانشجو به آرا - 3بخش 

 شوند: ین میین و تبیر تدویبه شرح ز ین نامه انضباطییآ 8از موارد مندرج در ماده  یبرخ

م( به کب حیخ رویاز تار یروز ادار 15ه، پس از وصووول اعتراد در مورد مقرر )یام اولکه احیلکدنظر در یت د - 1ماده 

 دنظر اسب.یت د یانضباط یعهده شورا

ثر که دانش و، حداین دفاعیقات الزم و مالحظه آخریدانشهاه موظف اسب پس از تحق یانضباط یشورا - 2ماده 

ا ان ام ی کدنظر متوقف به حصول مداریم ت دکه صدور حک یند. در صورتکدنظر صادر یم ت دکماه ح کیظرف مدت 

نفع تا  یذ ید با موافقب دانشووو وتوانمیور کشووووند، مهلب مذ یم یدانشووو و تلق ه به نفعکباشووود  یقاتیتحق

 د.یق درآیل پرونده به تعویمکت

ور ش از صوودیه و پیم اولکنند. چنانچه پس از صوودور حکد یه را تشوودیام اولکند احتوانمیدنظر نیام ت دکاح :تبصرره

 یبدو یهر در شورایحاصل شده باشد، الزم اسب پرونده متخلف بار د یدیو مستندات جد کدنظر مداریم ت دکح

 فرصب اعتراد داده شود. یه م دد به ویم اولکمطرح و پس از صدور ح

ه یم اولکب حیرموجه از اعالم رویل غین نامه به دالییآ 8ماده  3ه دانشووو و طبق تبصوووره ک یدر صوووورت - 3ماده 

. دشومیمحسوب  یناً قطعیه عیم اولکد حیه اعتراد ننمایم اولکبه ح ا در مهلب مقرر نسببید و یاف نماکاستن

 اسب.( یته انضباطیمکرموجه بودن یص غی)مرجع تشخ

صره ه و عدم اعتراد دانشو و در مهلب یم اولکص و در صوورت صودور حید بنا به تشوختوانمیس دانشوهاه یرئ :تب

 ند.کب حقوق دانش و اقدام یدنظر با  دف رعایت د یل جلسه شورایکمقرر، نسبب به تش

رار تخلف )در کند با تک یصووادر م یانضووباط یه شوووراک یام و دسووتوراتکرش و ا حینمره دانشوو و از پذ - 4ماده 

در  یدگینشده اند(، تخلف محسوب شده و پس از رس ینیش بیوه نامه پین شیا 1از بخش  2ه در ماده ک یموارد

 شود. دیم جدکد موجب صدور حتوانمی یبدو یشورا

ه به ید تنبیا تشووودیتخلف،  کیدر مورد  1از بخش  1ماده  12تا  9 یهات موضووووع بند ایاعمال م دد تنب :تبصررره

 رد.یگ یصورت م یانضباط یزکمر ید شوراییشنهاد دانشهاه و تاین ماده به پیاز ا 25تا  13 یبند ا

ضباط یشورا ا - 5ماده  صدور حا پس ید بدواً توانمیدنظر یا ت دی یبدو یان صره یم ت دکاز   8دنظر، مطابق با تب

 نند.کام صادر شده اقدام کق احین نامه نسبب به تعلییآ 7ماده 



صالح رفتار دانش و - 6ماده  صورت تنبه و ا صدور حیمراحل ت د یمتخلف پس از ط یدر  س یرئ یم قطعکدنظر و 

 د.یم صادره را درخواسب نماکف در حیتخف یانضباط یزکمر یص از شوراید بنا به تشختوانمیدانشهاه 

د در توانمیدانشهاه  یانضباط یدنظر دانشهاه، شورایت د یص شورایبنا به درخواسب دانش و و تشخ - 7ماده 

 د.یم از پرونده دانش و موافقب نماکل دانش و نسبب به امحاء آرار حیان تحصیپا

شوند  یل خود به خود امحاء میان تحصیدر پا یقیام تعلکز احیو ن 3تا  1 یهات بند ایام منطبق بر تنبکاح :تبصره

 ندارد. یزکا مریدنظر یت د یبه موافقب شورا  ازیو امحاء ارر آنها ن

  

 ر مواردیسا - 4بخش 

ه پرونده تخلفشووان در کان یآندسووته از دانشوو و یا انتقالی یهمانیبه درخواسووب انصووراف، م یدگیرسوو - 1ماده 

ضباط یشورا شهاه  یان شورایدان ضباط یزکمر یا  س یان شد  یم یدگیدر دسب ر ضباطکاح یا اجرایبا  یام ان

 آن شورا اسب. یده اسب، منوط به موافقب و اعالم نظر قطعیصادر شده در خصود آنان به ان ام نرس

صره شهاه یرئ :تب ش و براتوانمیس دان صورت عدم حضور دان ستنیم اتهام یتفه ید در   یاا اجریافب یاف از درکا ا

ضباطام کاح  لیمکو ت یل و مانند آن را تا حضور ویاعم از ربب نام و فراغب از تحص یو یات آموزشیه عملیلک، یان

 ند.کمتوقف  یدگیمراحل رس

 لیروابسوته به تحصویغ یه در دانشوها هاکمسولح  یرو ایه نیان بورسویبه تخلفات دانشو و یدگیرسو - 2ماده 

 ان اسب.یدانش و یانضباط یباشند حسب مورد به عهده شورا ا یمشغول م

وم شده باشد کل محیر محل تحصییبه تغ یانضباط یزکمر یطبق نظر شورا ییه دانش وک یدر صورت - 3ماده 

 رش دانش و اسب.یدانشهاه مقصد موظف به پذ

و وزارت بهداشووب، درمان و آموزش  یقات و فناوریتابع وزارت علوم، تحق یه دانشووها هایلکان یدانشوو و - 4ماده 

ن یو ا ین نامه انضووباطییمشوومول آ یاربردک - یو موسووسووات علم یرانتفاعیام نور، غی، پی، اعم از دولتیکپزشوو

 مفاد آن  ستند. یمزبور ملزم به اجرا یوه نامه و دانشها هایش

خارج از  یوابسته به نهاد ا یز آموزشکده  ا و مراکل در دانشها ها، دانشیان شاغل به تحصیدانش و :تبصره

سایوزارت شمول این مانند  ضیین آیر وزارتخانه  ا، م ستند و چنانچه تعار آن  یداخل ین نامه  ایین آیب ین نامه  

 یم شوراکارجاع شده و ح یزکمر یبه شورا ییم نهایاتخاذ تصم ید، موضوع براین نامه بوجود آییدانشها ها و آ

 ن الزم االجراسب.یوزارت یزکمر

ب وزارت علوم، یبه تصو 1/5/84خ یتبصره در تار 26ماده و  25بخش در م موع شامل  4وه نامه در ین شیا

ه یلکوه نامه ین شیب و ابالغ ایخ تصوید و از تاریرس یکو وزارت بهداشب، درمان و آموزش پزش یقات و فناوریتحق

 .ر با آن، فاقد اعتبار اسبیمغا یمصوبات و بخشنامه  ا


