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شـورای	انضباطـی	دانشـجویان،	به	عنـوان	نهـادی	حسـاس	در	مجموعه	مدیریت	دانشـگاه،	موظف	اسـت	که	ضمن	
انجام	مسـئولیت	خود	در	رسـیدگی	به	تخطی	دانشـجویان	از	منش	دانشـجویی	و	اخالق	متعالی،	وظایف	اساسـی	
دانشـگاه	در	راسـتای	رشـد	اسـتعدادهای	دانشـجویان	و	تقویت	روحیه	اسـتقالل	و	اعتمادبه	نفس	در	آنان	را	مدنظر	
داشـته	و	از	هرگونـه	برخـوردی	که	موجبـات	تحقیر	و	توهین	به	دانشـجو	را	فراهم	می	کند،	اجتنـاب	ورزد؛	هرچند	
در	مـواردی،	تنبیـه	اجتناب	ناپذیـر	اسـت	امـا	بـا	تأکید	بـه	پرهیـز	از	هرگونه	تجسـس	و	تفتیش،	ضـرورت	دارد	که	
ایـن	برخـورد،	تـوأم	بـا	حفظ	آبـرو	و	حیثیت	اجتماعی	دانشـجو	باشـد؛	از	اولین	مراحل	تذکر	و	ارشـاد	آغاز	شـده	و	

زمینـه	اجتنـاب	از	تخلـف	و	میل	بـه	اصالح	را	در	فـرد	خاطی	و	محیط	ایجـاد	نماید.
بـا	ضرورتـی	کـه	در	جهت	دهـی	هـر	چه	بیشـتر	شـوراهاي	انضباطي	به	سـمت	قانون	گرایـی	وجود	دارد	بـه	منظور	
تنظیـم	دقیق	تـر	احـكام	انضباطـی،	بـر	اسـاس	آیین	نامـه	انضباطـی	مصـوب	سـیصد	و	پنجاه	و	هشـتمین	جلسـه	
شـورای	عالـی	انقـالب	فرهنگی	بـه	تاریـخ	1374/6/14	کـه	به	اختصـار	»آیین	نامه«	نامیده	می	شـود	»شـیوه	نامه«	
حاضـر،	باهـدف	تفكیـك	جزئی	تـر	تخلفات	و	رفع	ابهـام	از	تداخل	و	کلیـت	در	آن	ها،	تطبیق	و	ایجاد	تناسـب	میان	
تخلفـات	و	تنبیهـات	و	در	نتیجـه	وحدت	رویه	بیشـتر	در	احكام	صادره	و	نیز	تعیین	مراجع	صالحه	برای	تشـخیص	

وقـوع	برخی	تخلفات	تدوین		شـده	اسـت.	

تعاریف:
111	 وزارتین:	وزارتخانه		های	بهداشت	درمان	و	آموزش	پزشكی	و	علوم،	تحقیقات	و	فناوری	1
112	 سازمان:	سازمان	امور	دانشجویان	وزارت	علوم،	تحقیقات	و	فناوری1
1-3	 	دانشـگاه:	هر	یك	از	مؤسسـات	آموزش	عالی	یا	مراکز	پژوهشـی	دارای	مجوز	از	شـورای	عالی	انقالب	-

فرهنگـی	یا	وزارتین
114	 آیین	نامـه:	آیین	نامـه	انضباطـی	دانشـجویان	انضباطـی	مصـوب	سـیصد	و	پنجاه	و	هشـتمین	جلسـه	1

شـورای	عالـی	انقـالب	فرهنگی	مـورخ	1374/6/14
115	 شـیوه	نامه:	آخریـن	شـیوه	نامه	اجرایـی	مربـوط	به	آیین	نامـه	انضباطی	دانشـجویان	مصوب	سـیصد	و	1

پنجاه	و	هشـتمین	جلسـه	شـورای	عالی	انقـالب	فرهنگی	مـورخ	1374/6/14
116	 تخلـف:	انجـام	هر	عملـي	در	فضای	حقیقـی	یا	مجازی	کـه	مغایر	با	قوانین	کشـور،	ضوابـط	و	مقررات	1

حاکـم	بر	دانشـگاه،	آیین	نامه	انضباطي	دانشـجویان	و	شـیوه	نامه	اجرایی	مربوطه	باشـد.
111	 تفهیـم	تخلـف:	تشـریح	فعـل	ارتكابـی	و	دالیـل	انتسـاب	آن	بـه	صـورت	حضـوري	و	قابـل	فهـم	به	1

نشجو ا د
118	 حکم	اولیه:	راي	مكتوب	صادره	از	شوراي	بدوي	انضباطي1
119	 تجدیدنظرخواهي:	درخواست	براي	تجدیدنظر	در	حكم	غیرقطعی1
1110	 حکـم	قطعـي:	راي	مكتوب	صـادره	از	هریك	از	شـوراهای	بـدوي،	تجدیدنظر	یا	مرکزي	که	براسـاس	1

ضوابـط	ایـن	شـیوه	نامه	قابـل	اعتراض	نیسـت	یا	در	مهلـت	مقرر	مورد	اعتـراض	قرار	نگرفته	اسـت.
1111	 شـورای	حل	اختالف	و	ارشـاد	دانشـجویی:	شـورایی	بـا	ترکیـب	و	ضوابط	منـدرج	در	شـیوه		نامه	1

مقدمــه
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اجرایـی	انضباطـی	دانشـجویان	کـه	بـرای	ایجـاد	صلح	و	سـازش	میـان	طرفیـن	دعوی	تـالش	می	نماید.	
1112	 شـوراي	بـدوي:	شـوراي	بـدوی	انضباطی	دانشـجویان	دانشـگاه	که	بـا	ترکیـب	و	ضوابط	منـدرج	در	1

شـیوه	نامه	اجرایـي	آیین	نامـه	انضباطي	دانشـجویان،	عهده		دار	اولین	مرحله	رسـیدگي	به	تخلف	انضباطي	دانشـجو	
در	دانشـگاه	و	تصمیم	گیـري	درباره	آن	اسـت.

1-13	 	شـوراي	تجدیدنظـر:	شـورای	تجدیدنظـر	انضباطی	دانشـجویان	دانشـگاه	کـه	با	ترکیـب	و	ضوابط	-
منـدرج	در	شـیوه	نامه	اجرایـي	آیین	نامـه	انضباطـي	دانشـجویان	وارد	رسـیدگي	مي		شـود.

1114	 شـوراي	مرکـزي:	شـوراي	مرکـزی	انضباطـی	دانشـجویان	در	هـر	یـك	از	وزارتیـن	که	بـا	ترکیب	و	1
ضوابـط	منـدرج	در	شـیوه	نامه	اجرایـي	آیین	نامـه	انضباطـي	دانشـجویان	وارد	رسـیدگي	مي		شـود.
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اصل	قانونی	بودن	تخلفات. 1
آن	دسـته	از	رفتار	هـای	دانشـجو	تخلـف	اسـت	کـه	در	آیین	نامـه	انضباطـی	یـا	شـیوه	نامه	اجرایی	به	عنـوان	تخلف	
احصـاء		شـده	اسـت	و	در	احـراز	تخلفـات،	مراجعه	به	تعاریـف	قانونی	تخلفات	و	تطبیـق	موضوع،	بـا	تعاریف	الزامی	

است.
اصل	قانونی	بودن	تنبیهات. 2

آن	دسـته	از	تنبیهـات	کـه	در	آیین	نامـه	انضباطـی	دانشـجویان	و	شـیوه	نامه		اجرایـی	احصـاء	گردیده	قابـل	اعمال	
نسـبت	به	دانشـجو	است.	

اصل	قانونی	بودن	آیین	رسیدگی. 3
شوراهای	انضباطی	مطابق	ضوابط	مقرر	در	آیین	نامه	و	شیوه	نامه	به	تخلف	دانشجو	رسیدگی	می	نمایند.	

اصل	برائت. 4
اصل	بر	برائت	دانشجوست	و	شورا	در	مقام	رسیدگی	به	موارد	ذیل	توجه	می		نماید:

الف.	هرگونه	شك	در	احراز	تخلف	بودن	رفتار	ارتكابی،	باید	به	نفع	دانشجو	تفسیرشود.
ب.	هرگونه	شك	در	احراز	انتساب	تخلف	ارتكابی،	باید	به	نفع	دانشجو	تفسیر	شود.	

پ.	در	صـورت	عـدم	وجـود	هرگونـه	دلیـل،	مبنی	بر	احراز	و	انتسـاب	تخلف،	دانشـجو	برای	اثبات	برائـت	خود	نیاز	
بـه	ارائه	دلیـل	ندارد.

ت.	دانشـجو	تـا	زمـان	اثبـات	تخلف	و	قطعیـت	حكم	انضباطـی،	از	کلیه	امتیازات	دانشـجویی	برخوردار	اسـت	مگر	
در	مـواردی	کـه	در	این	شـیوه	نامه	پیش	بینی		شـده	اسـت.

اصل	بی	طرفی. 5
شـوراها	بایـد	در	فراینـد	رسـیدگی	بی	طرفانه	اتخاذ	تصمیـم	نموده	و	از	صدور	حكم	براسـاس	مالحظات	شـخصی،	

سیاسـی،	حزبـی	یا	هرگونه	موضـوع	غیرمرتبط	به	تخلف	انتسـابی	اجتنـاب	نمایند.
اصل	حق	دفاع. 6

در	صورت	انتساب	تخلف	به	دانشجو،	وی	حق	دفاع	از	خود	را	دارد.	
اصل	حق	بر	استماع. 7

دانشجو	می	تواند	دفاعیات	مكتوب	یا	شفاهی	خود	را	به	استماع	اعضاي	شوراي	بدوي	برساند.
اصل	محرمانگی. 8

هرگونـه	انتشـار	اطالعـات	مربـوط	بـه	فرایند	بررسـی	انضباطی	در	کلیـه	مراحل	تشـكیل	پرونده	تا	ابـالغ	و	اجراي	
حكـم	قطعـی	دانشـجو	جـز	در	مـوارد	پیش	بینی	شـده	در	آیین	نامه	و	شـیوه	نامه	ممنوع	اسـت.

اصل	تناسب. 9
شـوراهای	انضباطـی	در	حـدود	صالحیـت	خـود	وفـق	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه،	بایـد	در	صـدور	حكم	شـدت	تخلف	
ارتكابی،	سـوابق	آموزشـی	و	انضباطی	دانشـجو،	اقتضائات	فضای	دانشـجویی،	تناسـب	و	تجانس	تخلف	ارتكابی	با	
نـوع	و	میـزان	تنبیـه	را	مـورد	توجه	قـرار	دهند	و	رأی	به	تنبیه	نامتناسـب	یـا	نامتجانس	از	مصادیـق	نقض	رأی	در	

مراجـع	تجدیدنظرخواهـی	خواهد	بود.

اصول	حاکم	بر	رسیدگی	به	تخلفات	دانشجویی
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اصل	رفتار	برابر. 10
شوراهای	انضباطی	باید	در	برخورد	با	تخلفات	مشابه	از	رویه	واحد	تبعیت	کنند.	

اصل	برابری	. 11
کلیـه	دانشـجویان	در	برابـر	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه	برابرنـد؛	هرگونـه	تبعیـض	بـر	مبنـای	جنسـیت،	نـژاد،	زبـان،	

قومیـت،	مذهـب،	تابعیـت	و	امثـال	آن	ممنـوع	اسـت.	
اصل	ارائه	مبانی	تصمیم. 12

شـوراها	باید	پس	از	بررسـی	و	صحت	سـنجی	گزارشـات	یا	شـكایات،	دالیل	تصمیم	خود	را	براسـاس	مسـتندات،	
شـواهد	و	قرائـن	متقـن	و	منطبـق	بـا	شـیوه	نامه	در	حكـم	صـادره	ذکر	کننـد؛	صرف	گـزارش	اعالمی	از	سـوی	هر	
یـك	از	منابـع	حقیقـی	یـا	حقوقـی	کـه	مسـتند	بـه	ادلـه		یقینی	نباشـد	یـا	با	سـایر	دالیـل	و	امـارات،	معـارض	یا	

ناهماهنـگ	باشـد	نمی	توانـد	مبنـای	احـراز	تخلف	قـرار	گیرد.	
اصل	احترام	به	حقوق	و	آزادی	و	حفظ	کرامت	انسانی. 13

حفـظ	کرامـت	انسـانی،	رعایت	موازین	شـرعی	و	اخالقـی	و	احترام	به	حقـوق	و	آزادی	های	مقرر	در	منشـور	حقوق	
دانشـجو	الزامی	است.	

اصل	شفافیت	. 14
شوراها	موظفند	دانشجو	را	از	مراحل	رسیدگی	به	پرونده	انضباطی	وی	مطلع	نمایند.

اصل	عدم	تجسس. 15
	رعایـت	حریـم	خصوصـی	دانشـجو	الزامی	اسـت	و	شـوراها	در	هیچ	موردی	مجـاز	به	تجسـس	در	حریم	خصوصی	
دانشـجو	یـا	ادلّـه	و	اطالعـات	و	طـرح	سـؤاالت	غیر	مرتبط	بـا	موضوع	تخلف	جاری	برای	تحصیل	شـواهد	نیسـتند	
و	تحقیـق	تنهـا	در	مـورد	تخلـف	انتسـابی	بـه	دانشـجو	مجاز	اسـت.؛	بـر	این	اسـاس	ادله	و	شـواهدی	کـه	با	نقض	
حریـم	خصوصـی	دانشـجویان	یا	سـایر	طرق	غیرقانونی	تحصیل	شـوند	)ماننـد	تهیه	مخفیانه	هرگونـه	فیلم،	صوت	
و	تصویر	نظیر	تجسـس	در	وسـایل	و	صفحات	مجازی	شـخصی	متعلق	به	دانشـجو	و....(	نمي		تواند	مسـتند	تصمیم	

شـورا	قـرار	بگیـرد	و	آراء	و	احـكام	صادره	مبتنـی	بر	این	مـوارد	فاقد	وجاهت	قانونی	هسـتند.	
16.	اصل	حق	بر	رسیدگی	منصفانه

دانشجو	حق	بهره	مندی	از	یك	رسیدگي	عادالنه	و	منصفانه	طي	مهلت	منطقي	را	به	شرح	ذیل	دارد:
الـف.	تخلـف	منتسـب	به	دانشـجو	و	تمامـی	ادلـه	آن،	به	صورت	روشـن	و	سـاده	در	کوتاه		ترین	زمان	بـه	وی	تفهیم	

شود.
ب.	امكان	معرفی	شاهد

پ.	حق	تجدیدنظرخواهی	از	تصمیمات	غیرقطعی
ت.	حق	استفاده	از	مترجم	در	مصاحبه	و	تفهیم	تخلف،	ترجمه	دفاعیات	و	دفاع	حضوری	به	طور	رایگان

ث.	ادلـه		ابـرازی	و	اسـتنادی	علیـه	دانشـجو	بایـد	به	گونـه	ای	باشـد	که	به		دور	از	هرگونه	شـك	و	شـبهه	و	شـائبه	و	
تنهـا	بـا	برداشـت	متعـارف	و	معقـول،	اثبات	کننـده		تخلـف	ادعایـی	باشـد	و	آزار	وی	و	اجبار	بـه	اقرار	به	هـر	نحو	و	

بـه	هر	منظـور	ممنوع	اسـت.
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مـاده	11	بـا	تكیـه		بـر	تجربه	هـای	پیشـین	از	عملكـرد	شـورا	های	انضباطـی	و	نیـز	ضـرورت	تمایـز	میـان	اعضای	
شـوراهای	بـدوی	و	تجدیدنظـر	دانشـگاه	ها،	ترکیـب	اعضـای	شـورا	های	انضباطـی	دانشـگاه	ها	و	مرکزی	و	شـرایط	
عضویـت	آن	هـا	بـه	شـرح	زیـر	تعیین	می	شـود؛	رییـس	دانشـگاه	پیـش	از	هرگونـه	اتخاذ	تصمیـم	باید	نسـبت	به	

ترمیـم	و	تكمیـل	اعضـای	شـوراهای	انضباطی	دانشـگاه	اقـدام	نماید.
تبصـره	1:	تشـكیل	شـورای	انضباطـی	در	دانشـگاه	ها،	دانشـكده	ها،	موسسـات	یـا	مجموعه	هـای	آموزش  عالـي	
جدیدالتأسـیس	)اعـم	از	غیرانتفاعـي-	غیردولتـي،	فني	حرفـه		اي،	جامع	علمي-کاربـردي،	پیام	نور،	دانشـكده	های	
اقمـاری	و	...(	منـوط	بـه	تأییـد	شـورای	مرکـزی	وزارتیـن	ذی	ربـط	اسـت	و	چنانچـه	شـرایط	تأییـد	الزم	را	احراز	
ننماینـد،	شـورای	انضباطـی	یكـی	از دانشـگاه	های	هم	جـوار،	جهـت	رسـیدگی	به	تخلفـات	انضباطی	دانشـجویان	

آنـان	تعییـن	می	گردد.
تبصـره	2:	شـروع	فعالیـت	شـوراهای	انضباطـی	دانشـگاه	ها	و	مجموعه	هایی	که	عضـوی	از	اعضای	تعیین	شـده	یا	
شـرایط	مربوطـه	وفـق	ایـن	شـیوه	نامه	را	ندارند	منـوط	به	اخذ	تاییدیـه	دبیرخانه	شـوراي	مرکزي	وزارتین	حسـب	

مـورد	اسـت؛	ارسـال	ابالغیه	اعضا	به	شـورای	مرکـزی	پیش	از	شـروع	فعالیت	الزامی	اسـت.	

	ترکیب	اعضای	شوراهای	انضباطی	دانشجویان	 مبحث	اولـ	
ماده	12	ترکیب	اعضای	شورای	بدوی	دانشگاه	عبارت	اند	از:

1	 معاون	فرهنگی،	دانشجویی	دانشگاه	به	عنوان	رییس	شورای	بدوی.
2	 یكـی	از	اعضـای	هیـات	علمـی	گـروه	معـارف	یـا	نماینده	مسـؤول	دفتـر	نهـاد	نمایندگی	مقـام	معظم	.

رهبـری	در	دانشـگاه	)و	در	صـورت	فقـدان،	نماینـده	رییس	دفتر	اسـتانی	نهـاد	نمایندگی	مقام	معظـم	رهبری	در	
دانشـگاه	های	اسـتان(	بـه	پیشـنهاد	مسـؤول	دفتر	نهـاد	و	حكم	رییس	دانشـگاه

3	 یكـی	از	اعضـای	هیـات	علمـی	گـروه	حقـوق	دانشـگاه	)در	صـورت	فقـدان،	از	سـایر	دانشـگاه	ها(	بـه	.
پیشـنهاد	معـاون	فرهنگـی،	دانشـجویی	دانشـگاه	و	حكـم	رییـس	دانشـگاه

4	 دو	نفر	عضو	هیات	علمی	دانشگاه	به	پیشنهاد	معاون	فرهنگی،	دانشجویی	و	حكم	رییس	دانشگاه	.
5	 دو	نفـر	دانشـجوی	دانشـگاه	)ترجیحـا	از	دو	جنـس	مخالف(	به	پیشـنهاد	معاون	فرهنگی،	دانشـجویی	.

و	حكـم	رییس	دانشـگاه	
6	 دبیـر	شـورای	بـدوی	به	پیشـنهاد	معـاون	فرهنگی،	دانشـجویی	و	حكم	رییس	دانشـگاه	بدون	داشـتن	.

رای	 حق	
تبصـره	:	شـورا	بـا	انتخـاب	و	صـدور	حكم	کلیـه	اعضا	وجاهـت	قانونی	یافته	و	جلسـات	بـا	حضور	رییـس،	دبیر	و	

حداقـل	سـه	عضـو	دیگر	رسـمیت	می	یابـد	و	تصمیمـات	آن	با	چهـار	رأی	موافق	معتبر	اسـت.
مـاده	13	در	هـر	دانشـگاه	دبیرخانه	شـورای	انضباطی	به	عنوان	واحدی	متشـكل	از	دبیر	شـورای	بـدوی	به	عنوان	
مسـئول	دبیرخانـه	شـورای	انضباطـی	و	حداقـل	یـك	کارشـناس	امـور	انضباطـی	)ترجیحـاً	کارشـناس	حقوقـی(	
عهـده	دار	انجـام	تكالیـف	مقـرر در آیین	نامـه	و شـیوه	نامه	می	باشـند	و	حسـب	افزایـش	تعـداد	دانشـجویان	در	

بخش	اول:
تشکیل،	ترکیب،	شرایط	و	روش	انتخاب	اعضای	شوراهای	انضباطی	دانشجویان
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دانشـگاه،	بـه	ترکیـب	کارشناسـان	دبیرخانـه	افزوده	می	شـود.
مـاده	14	روسـای	دانشـگاه	ها	می	تواننـد	حسـب	تشـخیص	نسـبت	بـه	تشـكیل	شـورای	حـل	اختـالف	و	ارشـاد	
دانشـجویی،	متشـكل	از	دبیـر	شـورای	بـدوی	بـه		عنـوان	رییس	شـورا،	مسـئول	دفتـر	مشـاوره	یا	جانشـین	وی	و	
یكـی	از	معاونـان	دفتـر	نهـاد	نمایندگـی	مقـام	معظـم	رهبری	در	دانشـگاه،	پـس	از	صـدور	حكم	اعضاء	بـرای	حل	
اختالفـات	دانشـجویان	بـا	موضـوع	شـكایت	شـاکیان	خصوصی	در	صـورت	فقـدان	جنبه	عمومـی،	اقـدام	نمایند؛	
در	صـورت	رضایـت	شـاکی	و	صالحدیـد	وفـق	نظـر	اکثریت	اعضـای	شـورای	مزبور،	مراتـب	صورتجلسـه،	امضاء	و	

مختومـه	می	گـردد.
ماده	15	ترکیب	اعضای	شورای	تجدیدنظر	دانشگاه	عبارت	اند	از:

1	 رییس	دانشگاه	به	عنوان	رییس	شورای	تجدیدنظر.
2	 مسـؤول	دفتـر	نهـاد	نمایندگـی	مقـام	معظـم	رهبـری	در	دانشـگاه	)در	صـورت	فقـدان،	رییـس	دفتـر	.

اسـتانی	نهـاد	نمایندگـی	مقـام	معظـم	رهبـری	در	دانشـگاه	های	اسـتان(
3	 دو	نفـر	از	اعضـای	هیأت	علمـی	دانشـگاه	بـه	پیشـنهاد	معـاون	فرهنگی،	دانشـجویی	و	انتخـاب	رییس	.

دانشگاه
4	 یك	نفر	دانشجوی	دانشگاه	به	پیشنهاد	معاون	فرهنگی،	دانشجویی	و	انتخاب	رییس	دانشگاه.
5	 معاون	فرهنگی،	دانشجویی	دانشگاه،	به	عنوان	دبیر	شورای	تجدیدنظر	بدون	داشتن	حق	رأی.

تبصـره	:	شـورا	بـا	انتخـاب	و	صـدور	حكـم	کلیه	اعضـا	وجاهـت	قانونی	یافته	و		جلسـات	بـا	حضور	رییـس	و	دبیر	
شـورا	و	حداقـل	دو	عضـو	دیگـر	رسـمیت	می	یابـد	و	احـكام	آن	با	سـه	رأی	موافق	معتبر	اسـت.

ماده	16	ترکیب	اعضای	شورای	مرکزی	وزارتین	عبارت	اند	از:
رییس	سـازمان	امور	دانشـجویان	وزارت	علوم	یا	معاون	فرهنگی	و	دانشـجویی	وزارت	بهداشـت،	درمان	. 1

و	آموزش	پزشـكی،	حسـب	مورد	به	عنوان	رییس	شـورا
مسـؤول	دفتـر	نهـاد	نمایندگـی	مقـام	معظـم	رهبـری	در	یكی	از	دانشـگاه	ها	به	پیشـنهاد	رییـس	نهاد	. 2

نمایندگـی	مقـام	معظـم	رهبـری	در	دانشـگاه	ها	و	حكـم	وزیـر	بر	حسـب	مورد
یـك	نفـر	حقوقـدان	از	بیـن	اعضـای	هیـات	علمـی	دانشـگاه	ها	به	پیشـنهاد	رییـس	شـورای	مرکزی	و	. 3

حكـم	وزیـر	بر	حسـب	مورد
مسـؤول	دبیرخانـه	شـورای	مرکـزی	بـدون	داشـتن	حق	رای	بـه	عنوان	دبیر	شـورا	به	پیشـنهاد	رییس	. 4

شـورای	مرکـزی	و	حكـم	وزیر	بر	حسـب	مورد
دو	نفـر	از	اعضـای	هیـات	علمـی	دانشـگاه	ها	به	پیشـنهاد	رییس	شـورای	مرکزی	وزارتیـن	و	حكم	وزیر	. 5

بـر	حسـب	مورد)کـه	در	وزارت	علـوم،	تحقیقـات	و	فنـاوری	یكـی	از	اعضـای	هیئت	علمـی،	مدیر	کل	دانشـجویان	
داخـل	سـازمان	دانشـجویان	خواهد	بود(

یـك	نفـر	دانشـجو	ترجیحا	از	میـان	اعضای	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	ها	به	پیشـنهاد	رییس	شـورای	. 6
مرکـزی	و	حكـم	وزیـر	بر	حسـب	مورد

دو	نفـر	از	معاونیـن	دانشـجویی	دانشـگاه	ها	بنـا	بـه	پیشـنهاد	رییس	شـورای	مرکـزی	وزارتیـن	و	حكم	. 7
وزیـر	بر	حسـب	مورد		

معـاون	دانشـجویان	داخـل	وزارت	علـوم،	تحقیقات	و	فـن	آوری	و	رییس	مرکز	خدمات	آموزشـی	وزارت	. 8
بهداشـت،	درمان	و	آموزش	پزشـكی

تبصـره	1:	شـورای	مرکـزی	بـا	انتخـاب	و	صـدور	حكـم	کلیـه	اعضـا	وجاهـت	قانونـی	یافته	و		جلسـات	بـا	حضور	
رییـس،	دبیـر	و	پنـج	عضـو	صاحـب	رأی	رسـمیت	می	یابد	و	تصمیمات	جلسـه	بـا	حداقل	پنـج	رأی	موافـق	معتبر	
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است.
تبصـره	2:	عضویـت	اعضای	منتخب	در	شـوراهای	انضباطی	دانشـگاه،	با	ابـالغ	حكم	عضویت	در	شـورای	مرکزی	

لغـو	می	گردد.

	شرایط	انتخاب	اعضای	شوراهای	انضباطی	دانشجویان مبحث	دومـ	
مـاده	11	کلیـه	اعضـای	شـوراهای	انضباطی	کـه	به	لحاظ	شـخصیت	حقیقـی	انتخاب	می	شـوند	بایـد	در	تقوی،	

امانـت	داری	و	اسـتقالل	نظر	از	ُحسـن	شـهرت	برخـوردار	بـوده،	مـورد	وثوق،	فاقد	سوءسـابقه	و	متاهل	باشـند.
ماده	18	شرایط	عضو	دانشجویی:	

ترجیحـاً	متأهـل	و	در	صـورت	وجـود	دوره	هـای	تحصیالت	تكمیلـی	در	دانشـگاه،	از	دانشـجویان	دوره	. 1
کارشناسـی	ارشـد	یا	دکتری	باشـند.

ترجیحـا	نیمـی	از	واحدهـای	آموزشـی	دوره	تحصیلـی	خـود	را	گذرانده	باشـند	یا	آنكه	یكـی	از	مقاطع	. 2
تحصیلـی	پیشـین	خـود	را	در	همان	دانشـگاه	به	پایان	رسـانده	باشـند.	

در	طی	مدت	تحصیل	خود	مشروط	نشده	باشند.	. 3
فاقد	سوء	سابقه	انضباطی	باشند.. 4

ماده	9-	شرایط	دبیر	بدوی	و	مرکزی:	
دبیـر	شـورای	بـدوی	دانشـگاه	ها	و	مرکـزی	از	بین	کارکنـان	حوزه	دانشـجویی	ترجیحـاً	امور	انضباطی	دانشـگاه	یا	
وزارتیـن	کـه	واجـد	پسـت	سـازمانی	کارشناسـی	یا	باالتر	هسـتند	یـا	از	اعضـای	هیأت	علمی	دانشـگاه	یـا	وزارتین	
انتخـاب	می	شـوند	مشـروط	بـر	آن	کـه	متأهل	و	دارای	ُحسـن	شـهرت	در	برخورد	مناسـب	با	دانشـجویان	باشـند؛	
ضمنـاً	ارسـال	مـدارک	صالحیت	هـای	فـردی	و	طـی	دوره	های	آموزشـی	الزم	جهت	شـروع	بـه	کار	دبیـران	بدوي	

جدیـد	دانشـگاه	ها	به	شـورای	مرکـزی	و	اخـذ	تأییدیـه	آن	مرجع	الزامی	اسـت.	

	تایید	و	ابالغ	اعضای	شوراهای	انضباطی	دانشجویان مبحث	سومـ	
مـاده	110	تأییـد	و	ابـالغ	احـكام	عضویـت	هر	یك	از	اعضای	شـورای	مرکزی	به	امضـای	وزیر	و	شـوراهای	بدوی	و	
تجدیدنظـر	بـه	امضـای	رییس	دانشـگاه	و	به	مدت	دو	سـال انجام	می	شـود	و	انتخـاب	مجدد	آن	ها	بالمانع	اسـت.

تبصره	1	:	عزل	و	عدم	تایید	اعضای	شـوراهای	دانشـگاه	به	تشـخیص	رییس	شـورای	تجدیدنظر	دانشـگاه	اسـت	
و	می	توانـد	در	هـر	یـك	از	مـوارد	زیـر	با	رعایت	شـرایط	انتخاب	اعضا	نسـبت	بـه	جایگزینی	اعضـای	منتخب	اقدام	

نماید:
1	 سه	جلسه	متوالی	یا	شش	جلسه	متناوب	غیبت	غیرموجه	.
2	 عدم	امكان	حضور	در	جلسات	شورای	انضباطی	به	مدت	یك	نیمسال	یا	بیشتر.
3	 از	بین	رفتن	شرایط	عمومی	یا	خاص	عضویت	در	شورا.

تبصـره	2	:	پـس	از	تعییـن	اعضای	شـوراها،	معرفـی	فرد	جایگزین	جهت	شـرکت	در	جلسـات	به	عنـوان	نماینده،	
جانشـین	یـا	هـر	عنوان	دیگـر،	برابر	ضوابـط	امكان	پذیـر	نبوده	و	موجـب	عدم	وجاهـت	آرای	صـادره	می	گردد.

	تبصـره	3:	چنانچـه	هـر	یـك	از	اعضای	شـورا،	فاقد	شـرایط	تعیین	شـده	در	این	شـیوه	نامه	بـوده	و	شـورا	ناگزیر	
بـه	اسـتفاده	از	نامبـرده	باشـد،	الزم	اسـت	رییس	شـورا	در	مـورد	وی	از	دبیرخانه	شـورای	مرکزی	اسـتعالم	نماید.
تبصـره	4:	چنانچـه	معاونت	دانشـجویی	و	معاونت	فرهنگی	دانشـگاه،	به	صورت	مجزا	تشكیل	شـده	باشـند،	معاون	

دانشـجویی	بـه		عنوان	دبیر	شـوراي	تجدیدنظر	و	رییس	شـوراي	بدوي	انتخـاب	می	گردد.
مـاده	111	اعضـای	شـوراهای	بـدوی،	تجدیدنظر	یا	مرکـزی،	در	هیچ	یـك	از	موضوعاتی	که	خود	طـرف	دعوا بوده	
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یـا	در	آن	موضـوع	قبـاًل	رأی	داده	باشـند	یـا	یكی	از	شـاکی	و	متخلف	با	وی	رابطه	نسـبی	یا	سـببی	تا	درجه	سـوم	
از	هـر	یـك	از	طبقـات	ارث	دارد،	حـق	رأی	ندارنـد؛	لیكـن	ارائـه	توضیح	یا	اعالم	نظـر	در	بُعد	شـكلی	پرونده	مانعی	

ندارد.
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	تفکیك	تنبیهات مبحث	اولـ	
مـاده	112	به	منظـور	اسـتناد	و	تطبیـق	دقیق	تـر	احـكام	انضباطـی،	تنبیهـات	مـاده	7	آیین	نامـه	به	صـورت	زیـر	

تفكیـك	می	شـوند:
الف1	تنبیهاتی	که	با	حكم	شورای	انضباطی	دانشگاه	یا	مرکزی	نسبت	به	دانشجویان	می	تواند	اعمال	شود:

1	 احضار	و	اخطار	شفاهی	بدون	درج	در	پرونده	انضباطی	دانشجو	.
2	 تذکر	کتبی	بدون	درج	در	پرونده	انضباطی	دانشجو.
3	 اخطار	کتبی	بدون	درج	در	پرونده	انضباطی	دانشجو.
4	 تذکر	کتبی	و	درج	در	پرونده	انضباطی	دانشجو.
5	 توبیخ	کتبی	و	درج	در	پرونده	انضباطی	دانشجو.
6	 دادن	نمره	0/25	در	درس،	آزمون	یا	تكالیف	مربوط	به	تخلف.
7	 محرومیـت	از	تسـهیالت	رفاهـی	دانشـگاه	یا	ایجاد	تغییر	در	آن	هـا،	از	قبیل	وام،	خوابـگاه	و	غیره	از	یك	.

ماه	تـا	مدت	زمان	باقیمانـده	از	تحصیل
8	 دریافت	خسارت	از	دانشجو	در	مواردی	که	تخلف	منجر	به	ایجاد	ضرر	و	زیان	شده	باشد..
9	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	یك	نیمسال	یا	از	1	تا	6	ماه	بدون	احتساب	سنوات.

10	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	یك	نیمسال	یا	از	1	تا	6	ماه	با	احتساب	سنوات.
11	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	دو	نیمسال	یا	از	6	تا	12	ماه	بدون	احتساب	سنوات.
12	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	دو	نیمسال	یا	از	6	تا	12	ماه	با	احتساب	سنوات.

ب1	تنبیهاتی	که	فقط	با	حكم	شورای	مرکزی	می	تواند	نسبت	به	دانشجو	اعمال	شود:
13	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	سه	نیمسال	یا	از	13	تا	18	ماه		بدون	احتساب	سنوات.
14	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	سه	نیمسال	یا	از	13	تا	18	ماه		با	احتساب	سنوات.
15	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	چهار	نیمسال	یا	از	18	تا	24	ماه		بدون	احتساب	سنوات.
16	 منع	موقت	از	تحصیل	به	مدت	چهار	نیمسال	یا	از	18	تا	24	ماه		با	احتساب	سنوات.
17	 تغییر	محل	تحصیل	دانشجو	.
18	 تبدیل	دوره	تحصیلی	دانشجو	از	دولتی	به		شهریه	پرداز.
19	 اخراج	دانشجو	از	دانشگاه،	با	حفظ	حق	شرکت	مجدد	در	آزمون	ورودی.
20	 اخراج	دانشجو	از	دانشگاه	با	محرومیت	از	تحصیل	در	کلیه	دانشگاه	ها	تا	5	سال	.

	قواعد	عمومی	تنبیهات مبحث	دومـ	
مـاده	113	صـدور	احـكام	ترکیبـی	در	مـورد	یـك	تخلـف،	تنها	به	صـورت	ترکیب	تنبیهـات	بندهـای	6	،	7	و	8	با	
یكـی	از	دیگـر	بندهـا	و	نیـز	ترکیـب	تنبیهات	بندهـای	17	و	18	با	هر	یـك	از	بندهای	9	تا	16	مشـروط	به	رعایت	

محـدوده	تنبیهـات	تعیین	شـده	برای	تخلفات	مجاز	اسـت.	
مـاده	114	ترکیـب	احـكام	تعلیقـی	با	سـایر	تنبیهات	منـدرج	در	کلیـه	بندها	و	تعلیق	بخشـی	از	احـكام	نهایی	با	

بخش	دوم:
تخلفات	و	تنبیهات
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رعایـت	تبصـره	8	بند	ب	مـاده	7	آیین	نامه	مجاز	اسـت.
مـاده	115	شـروع	به	تخلـف:	در	مواردی	کـه	قصد	ارتكاب	تخلف	محرز	باشـد	و	دانشـجو	شـروع	بـه	انجام	آن	
نمایـد	ولیكـن	تخلـف	به	طـور	کامل	واقع	نشـود،	چنانچـه	اقدامـات	انجام	گرفته	عنـوان	یكی	از	تخلفـات	مصرح	در	
شـیوه	نامه	را	داشـته	باشـد،	محكـوم		بـه	تنبیـه	همـان	تخلـف	می	شـود	در	غیـر	اینصورت	حداقـل	تنبیـه	مقرر	در	
مـورد	تخلـف	اعمـال	می	گـردد؛	مجـرد	قصـد	ارتـكاب	تخلـف	و	اقداماتـی	که	صرفـاً	مقدمه	تخلـف	بـوده	و	ارتباط	

مسـتقیم	بـا	وقـوع	تخلف	نداشـته	باشـد،	شـروع	بـه	تخلف	نبـوده	و	از	ایـن	حیث	قابل	رسـیدگی	نخواهـد	بود	.
مـاده	116	تعـدد	معنـوی	تخلف:	هـرگاه	فعـل	واحـد،	دارای	عناوین	متعـدده	تخلف	باشـد،	تنها	تحـت	عنوان	
تخلفی	که	مجازات	شـدیدتری	دارد	رسـیدگی	می	شـود	و	اعمال	تنبیهات	مربوط	به	سـایر	تخلفات	مجاز	نیسـت.
مـاده	111	تعـدد	مـادی	تخلف:	اگر	دانشـجو	مرتكـب	چندیـن	تخلف	بـا	عناوین	مختلف	شـود	بـرای	هر	یك	

از	تخلفـات،	حكـم	جداگانه	صادر	می	شـود.
تبصـره	1:	چنانچـه	قبـل	از	اتمـام	اجـرای	حكم	انضباطـی	مبتنی	بـر	محرومیـت	از	تحصیل،	حكـم	محرومیت	از	
تحصیـل	دیگـری	صـادر	شـود	در	صورتی	کـه	محرومیت	های	مزبـور	با	مدت	های	مختلف	باشـند	صرفاً	تنبیه	اشـد	

و	در	غیـر	این	صـورت	یكـی	از	تنبیهات	اجرا	می	شـود.
تبصـره	2:		اگـر	مجمـوع	تخلفـات،	عنـوان	تخلـف	خاصـی	در	شـیوه	نامه	داشـته	باشـد،	ضمـن	تصریـح	در	احراز	

تخلـف	منطبـق	بـا	شـیوه	نامه	در	حكـم	صـادره،	خاطـی	بـه	تنبیـه	مقـرر	در	آن	بنـد	محكوم	می	شـود.
تبصـره	3:	گروه	هـای	الـف	تـا	د	عناویـن	چهارگانـه	تخلفـات	مـاده	6	آیین	نامـه	هسـتند	مـواد	هـر	یـك	از	ایـن	
گروه	هـا	یـك	بنـد	اصلـی	نامیـده	می	شـود	و	تخلفـات	زیرمجموعـه	هـر	یـك	از	مـواد،	از	یـك	نـوع	تلقـی	شـده	و	
مصـداق	تعـدد	مـادی	تخلـف	محسـوب	نمی	شـود	و	بایـد	تنبیـه	متناسـب،	صرفـا	از	دامنـه	اشـد	انتخـاب		گردد.
مـاده	118	تکـرار	تخلـف:	ارتكاب	تخلـف	در	صورت	وجـود	سـابقه	محكومیت	قطعـی	مبنی	بر	ارتـكاب	همان	

تخلـف	در	همـان	مقطـع	تحصیلی،	تكرار	تخلف	محسـوب	می	شـود.
تبصـره:	چنانچـه	پیش	از	ابـالغ	حكم	قطعی،	دانشـجو	مجددا	مرتكب	همان	تخلف	شـود،	شـورا	موظف	به	صدور	
حكـم	واحـد	اسـت	و	در	صـورت	صدور	آراء	متعدد،	دانشـجو	می	توانـد	از	مرجع	باالتر	تقاضای	تجمیـع	آراء	و	صدور	

حكم	واحـد	نماید.
مـاده	119	در	هـر	یـك	از	محكومیت	هـای	مشـتمل	بر	محرومیت	هـای	تحصیلی	می	تـوان	برخی	از	نیمسـال	ها	یا	
ماه	های	منع	موقت	از	تحصیل	را	با	احتسـاب	سـنوات	و	برخی	را	بدون	احتسـاب	سـنوات	در	نظر	گرفت	مشـروط	

به	آن	که	محرومیت	از	تحصیل	با	احتسـاب	سـنوات	منجر	به	اخراج	آموزشـی	دانشـجو	نشـود.	
مـاده	120	احـكام	صـادره	موضـوع	بند	هـای	9	تـا	18	در	خصوص	دانشـجویانی	که	کلیـه	واحدهای	درسـی	خود	
را	گذرانده	انـد،	موضوعیـت	نـدارد	و	تنبیهـات	بندهـای	9	تـا	16	به	صورت	منـع	موقت	از	اعطای	مـدرک	تحصیلی	
بـا	صـدور	گواهـی	یـا	بـدون	صـدور	گواهی	گذرانـدن	واحدهای	درسـی	یـا	منع	صدور	مـدرک	تحصیلـی	و	گواهی	

گذرانـدن	واحدهای	درسـی	صـادر	و	اعمـال	می		گردد. 
ماده	121	حق	ورود	دانشـجو	به	محیط	دانشـگاهی	و	اسـتفاده	از	خدمات	و	تسـهیالت	دانشـجویی	به	دانشجویانی	
کـه	بـه	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	9	تا	16	محكوم	شـده	اند	منوط	به	صالحدید	شـورای	صادرکننده	حكم	اسـت.	

ماده	122	اخذ	نظر	دفتر	مشاوره	برای	صدور	و	اعمال	تنبیه	محرومیت	از	خوابگاه	الزامی	است.	
تبصـره:	در	صـورت	قطعی	شـدن	حكم	مشـتمل	بـر	محرومیـت	از	خوابگاه	یـا	تحصیل،	مراتب	حسـب	صالحدید	

شـورا	به	ولی،	سرپرسـت	یا	همسـر	دانشـجو	اطالع	داده	می	شـود.	
مـاده	123	از	بـدو	تـا	پایان	رسـیدگی	بـه	پرونده	های	انضباطـی،	اخذ	تعهد،	ایجاد	صلح	و	سـازش	یـا	اخذ	رضایت	
شـاکی،	حسـب	مـورد	بنـا	بـه	صالحدید	هر	یك	از	شـوراها	به	منظور	تخفیف	یـا	تعلیق	در	تنبیه	یا	مختومه	شـدن	
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پرونده	بدون	درج	در	سـوابق	انضباطی	مجاز	اسـت.	
مـاده	124	شـوراهای	انضباطـی	صادرکننـده	حكـم	می	تواننـد	در	صـورت	صالحدیـد	تا	پیـش	از	صـدور	حكم	از	
سـوی	مرجـع	باالتـر	و	پیـش	از	دانش	آموختگـی،	مطابق	تبصـره	8	مـاده	7	آیین	نامه	)بـه	جز	موارد	استثناشـده(،	

نسـبت	بـه	تعلیـق	تمام	یـا	بخشـی	از	احكام	صادر	شـده	اقـدام	کنند.
تبصـره	1:	چنانچـه	شـوراهای	انضباطـی	نسـبت	بـه	تعلیـق	اجرای	حكـم	دانشـجو	اقـدام	نمایند	و	دانشـجو	طی	
مـدت	باقی	مانـده	از	تحصیـل اقـدام	به	تخلف	دیگـری	نمایدکه	به	صـدور	حكم	انضباطی	قطعی	منجر	شـود،	حكم	
تعلیقـی	قبلـی	نیـز	بـه	اجـرا	درخواهد	آمـد؛	در	هر	صـورت	اعتبار	اجـرای	حكم	تعلیقـی	تا	پایان	مقطـع	تحصیلی	

جاری	دانشـجو	است.
تبصره	2:	استفاده	از	موضوع	این	ماده	طی	مقطع	تحصیلی	دانشجو	فقط	یك	بار	مجاز	است.

تبصـره	3:	ایـن	مـاده	بـر	کلیه	احكام	صادره	شـمول	دارد	به	جـز	در	تخلفات	:		اعمال	شـنیع	)از	قبیل		زنـا	و	لواط(،	
سـرقت	مكـرر،	اسـتفاده	از	سـالح،	عضویـت	یـا	فعالیـت	در	گروهك	هـای	ملحـد،	مفسـد	یا	محـارب،	توزیـع	مواد	

مخـدر	و	مشـروبات	الكلی

	تفکیك	تخلفات	و	تخصیص	تنبیهات مبحث	سومـ	
تخلفـات	منـدرج	در	مـاده	6	آیین	نامـه	بـا	قیـد	تنبیهـات	متناسـب	بر	اسـاس	ماده	12	شـیوه	نامه،	به	شـرح	زیــر	

تفصیـل	داده	می	شـوند:	

الـف1	رسـیدگی	بـه	تخلفـات	عمومـی	دانشـجویان	)از	قبیـل	تهدیـد،	تطمیـع،	توهیـن،	تهمت،	
ضرب	وجـرح،		تخلفـات	رایانـه	ای	و	مخابراتـی،	جعـل،	سـرقت،	رشـوه،	اختـالس،	قتـل	و	...(

ماده	125	تهدید،	تطمیع،	توهین،	فحاشی،	هتك	حرمت،	تهمت،	افترا	و	نشر	اکاذیب	
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	3	تـا	9	)بجـز	بنـد	6(	محكـوم	می	شـود	و	در	صورت	تكـرار	تنبیـه	تا	بند	

12	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	:	درصورتی	کـه	شـاکی،	یكـی	از	اعضـای	هیأت	علمـی،	مسـئوالن،	کارمنـدان	دانشـگاه	یـا	مسـئوالن	
دسـتگاه	های	دولتـی	باشـد،	متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	3	تـا	12	)بجز	بنـد	6(	محكوم	می	شـود	و	در	

صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تـا	بنـد	14)بجـز	بنـد	6(		قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	126	ضرب	

متخلف	به	یكی	از	تنبیهات	بندهای	4	تا	9	)بجز	بند	6(	محكوم	می	شود.
تبصـره	1:	در	صورتی	کـه	مضـروب	یكـی	از	اعضـای	هیأت	علمی،	مسـئوالن	یـا	کارمندان	دانشـگاه	باشـد	یا	تخلف	

تكـرار	شـود	تنبیـه	تا	بنـد	13)بجز	بند	6(		قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	2:	در	صورتی	کـه	نـزاع	به	صـورت	دسـته	جمعی	)بیـش	از	سـه	نفر	(	باشـد،	تنبیـه	متخلفین	به	تناسـب	تا	

بند	12	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره3:	در	ضـرب	و	درگیـری	کـه	منتهی	به	جرح	شـده	باشـد	متخلـف	به	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	5	تا	12	
)بجـز	بنـد	6(	محكـوم	و	در			صورتـی	کـه	تخلـف	تكـرار	شـود	یـا	ضرب	وجرح	بسـیار	شـدید	یا	به	صـورت	جمعی	

باشـد	متناسـب	بـا	مورد	تنبیـه	تا	بند	16	قابل	تشـدید	اسـت.	
تبصره4:	رسـیدگی	به	تخلفات	مواد	25	و	26،	مسـتلزم	شـكایت	شـاکی	خصوصی	در	دبیرخانه	شـورای	انضباطی	

است.
مـاده	21-	جعـل	یـا	ارائـه	هرگونه	سـند،	مهر،	امضـاء	و	عنوان	مجعـول	یـا	اسـتفاده	از	آن	ها)اعم	از	
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مکتـوب	یا	نرم	افـزاری(	در	دانشـگاه
 متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	8	)بجز	بنـد6(	محكوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكرار	تنبیه	تـا	بند	9	

قابل	تشـدید	است.
تبصـره	1:	چنانچـه	فعـل	ارتكابی	منجر	به	هرگونه	انتفاع	آموزشـی	از	قبیـل	قبولی	در	دروس	دانشـگاهی،	گواهی	
گذرانـدن	واحدهـای	درسـی	دانشـگاه	یا	تحصیل	یا	تغییر	در	نمره	شـده	باشـد،	متخلـف	به	تنبیه	بنـد	6	و	یكی	از	

تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	10	محكـوم	و	در	صورت	تكرار،	تنبیه	تا	بند	12	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	2:	در	صـورت	جعـل	گواهـی	فراغـت	از	تحصیل،	متخلف	بـه	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	5	تـا	12	محكوم	

می	گـردد	و	در	صـورت	انتفـاع	از	گواهـی	مزبـور،	تنبیـه	تا	بند	18	قابل	تشـدید	اسـت.		
تبصـره	3:	در	صورتی	کـه	ارائـه	سـند	جعلـی	منجر	بـه	پذیرفته	شـدن	دانشـجو	یا	جزئـی	از	شـرایط	پذیرش	وی	
در	دانشـگاه	باشـد،	عـالوه	بـر	گـزارش	بـه	هیـأت	مرکزی	گزینـش	دانشـجو،	تنبیه	تا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.

ماده	128	سرقت	
متخلـف	بـه	تنبیـه	بنـد	8	و	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	2	تا	5		محكوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بند	

12	)بجـز	بند	6(	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	1:	چنانچـه	سـرقت	بـا	مشـارکت	باندهـای	سـرقت	باشـد،	متخلف	بـه	تنبیـه	بنـد	8	و	یكـی	از	تنبیهات	

بندهـای	9	تـا		18	محكـوم	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تـا	بنـد	20	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	2:	هـر	کـس	بـا	تبانـی،	اطالعـات	مربوط	بـه	فعالیـت	مجرمانه	باند	سـرقت	را	کتمـان	کند،	بـه		نحوی	که	
سـبب	تسـهیل	ارتـكاب	اعمـال	مجرمانـه	گردد	به	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای1	تـا	9	)بجز	بند6(	محكوم	می	شـود	

و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	12	قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	129	اخذ	یا	دادن	رشوه	یا	کالهبرداری،	خیانت	در	امانت	یا	ایراد	خسارت	:

در	صـورت	اخـذ	یـا	دادن	رشـوه	یـا	کالهبـرداری	از	یا	به	یكی	از	دانشـگاهیان	یا	خیانـت		درامانت	یا	ایراد	خسـارت	
بـه	امـوال	عمومـی	دانشـگاه	)یا	اموال	شـخصی	در	صورت	وجود	شـاکی(،	عالوه	بـر	محكومیت	متخلـف	به	جبران	
خسـارت	وارده	طبـق	بنـد	8، بـه	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	1	تا	5	محكـوم	می	شـود	و	در	صورت	تكـرار،	تنبیه	تا	

بنـد	9	)بجز	بند	6(	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	1:	درصورتی	کـه	ارتـكاب		تخلـف	منجر	به	نمره	قبولی	متخلف	در	یكی	از	دروس	دانشـگاهی	شـده	باشـد	
متخلـف	بـه	تنبیـه	بنـد	6	و	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	9	یـا10	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	

بند12	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	2:	در	صـورت	محكومیـت	قضایی	نسـبت	به	وقـوع	تخلف	در	ارتباط	با	شـخصیت	های	حقیقـی	یا	حقوقی	
در	خـارج	از	دانشـگاه،	متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	1	تا	5	محكـوم	و	در	صـورت	تكرار،	تنبیـه	تا	بند	9	

)بجز	بند	6(	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	3:	در	صـورت	محكومیـت	قضایـی	مبنـی	بر	اختالس،	متخلف	به		تناسـب	امـوال	مورد	اختـالس	و	میزان	
مشـارکت	در	آن،	عـالوه	بـر	جبـران	خسـارت	طبـق	بنـد	8		بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	1	تـا	13	)بجـز	بند	6(	

محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره4:	در	صـورت	فعالیـت	در	شـرکت	های	هرمـی	و	امثـال	آن	متخلـف	ضمـن	جبـران	خسـارت،	بـه	یكی	از	

تنبیهـات	بندهـای	7	تـا	12	محكـوم	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تـا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	130	نگهداری،	حمل،	خرید	و	فروش	یا	استفاده	از	سالح: 

در	صـورت	نگهـداری،	حمـل،	خریـد	و	فـروش	اسـلحه	گـرم	یا	سـرد	غیرمجاز،	افشـانه	و	شـوکر،	به	تناسـب	مورد،	
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای		5	تـا	14	)بجز	بند	6(	محكـوم	و	در	صورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بنـد	16	قابل	
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تشـدید	است.
تبصـره	1: در	صـورت	تهدیـد،	اخـاذی،	تظاهـر	یـا	قدرت	نمایی	بـا	اسـلحه،	مرتكب	به	یكـی	از	تنبیهـات	بند	های	
9	تـا	12محكـوم	می	گـردد	و	چنانچـه	تخلـف	تكرار	شـود	یا	مرتكب	از	سـالح	اسـتفاده	نماید	به	تناسـب،	تنبیه	تا	

بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	2:	در	صورتی	کـه	اخـاذی	بـدون	سـالح	انجـام	شـود	و	عمـل	ارتكابـی	مشـمول	عنـوان	کالهبـرداری	یـا	
تحصیـل	مـال	از	طریـق	نامشـروع	شـود	وفـق	مفـاد	مـاده	29	یـا	تبصره	های	مرتبـط	قابل	رسـیدگی	خواهـد	بود.

ماده	131	ارتکاب	قتل	عمد:	
 در	صورت	محكومیت	قضایی،	تنبیهات	بندهای	19	یا	20	در	خصوص	وی	الزم	االجرا	است.

تبصـره	1	:	در	صـورت	محكومیـت	قضایـی	مبنـی	بر	مباشـرت	یا	مشـارکت	یـا	معاونـت	در	قتل	عمد	بـه	یكی	از	
تنبیهـات	بندهـای	15	الـی	20		محكوم	می	شـود.	

تبصـره	2:	چنانچـه	دانشـجویی	بـه	قتـل	غیـر	عمد	محكوم	شـده	باشـد	شـورای	تجدیدنظـر	می	تواند	نسـبت	به	
ارائـه	پیشـنهاد	تغییـر	محل	تحصیـل	نامبرده	بـه	شـورای	مرکزی	اقـدام	نماید.	

ماده	132	تخلفات	رایانه	ای	و	مخابراتی:
	درصـورت	ارتـكاب	هـر	یـك	از	تخلفـات	در	فضای	مجـازی	از	قبیل	هك	کـردن،	ویروسـی	کردن،	سـابوتاژ	رایانه	ای	
)تغییـر،	محـو،	متوقف	سـازی	و...(،	تخریـب	رایانـه	)نرم	افـزاری	یـا	سـخت	افزاری(	از	طریـق	نفـوذ	بـه	سیسـتم،	
جاسوسـی	کردن	و	دسـتیابی	غیرمجـاز	بـه	اطالعـات،	ضبـط	صـدا	یـا	تصویربرداری	هـای	بـدون	مجـوز	یا	انتشـار	
آن	هـا،	فـروش،	افشـا	یا	انتشـار	اسـناد،	اطالعـات	یا	داده	هـای	مربوط	به	دانشـگاه،	وارد	شـدن	بـه	حریم	خصوصی	
افـراد	در	فضـای	وب	یـا	اسـتفاده	ابـزاري	یـا	سـوء	اسـتفاده	از	اطالعـات،	تصاویر	یا	محصـوالت	صوتـی	و	تصویری	
صفحـات	شـخصی	افـراد	حقیقـي	یـا	حقوقـي	)اعـم	از	اخاذی،	افشـا،	انتشـار،	...	یـا	تهدید	به	اقـدام	در	ایـن	موارد	
یـا	مـوارد	مشـابه( شـنود	غیرقانونـی،	تهیـه	سـایت	ها	و	وبالگ	هـای	غیراخالقـی	و	ضدامنیت	ملی،	تهدیـد	و	هتك	
حرمـت	اشـخاص،	اهانـت	بـه	مقدسـات	دینـی،		نفـوذ	بـه	سـایت	های	دولتـی،	ارسـال	ایمیل	هـای	مخـرب،	ایجاد	
دسترسـی	غیرمجـاز	یـا	اخالل	در	سـطح	دسترسـی	افـراد،	بارگـذاری،	دانلـود	یا	انتشـار	موضوعـات	غیراخالقی	و	
کلیـه	جرایـم	عمومـی	در	فضـای	وب،	متخلف	به	تناسـب	تخلـف،	به	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	4	تـا	10	)بجز	بند	

6(	محكـوم	می	شـود.
تبصـره:	درصورتی	کـه	تخلـف	تكرار	گردد	یا	دارای	ابعاد	گسـترده	ای	باشـد	به	نسـبت	سـطح	تأثیـر	تخلف،	تنبیه	

تا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.

ب1	رسیدگی	به	تخلفات	آموزشی	و	اداری
ماده	133	تقلب	در	آزمون	ها	یا	فعالیت	های	آموزشی:

تقلـب	عبـارت	اسـت	از	اسـتفاده	محـرز	دانشـجو	از	اطالعـات،	تجهیـزات	یا	امكانـات	به	نحوی	کـه	مجاز	نباشـد،	با	
قصـد	قبلـی	بـرای	ارائـه	نتیجه	یـك	فعالیت	آموزشـی	موظـف؛	متخلف	به	تنبیـه	بنـد	6	)در	درس	یـا	آزمون	های	
مربوطـه(	و	متناسـب	بـا	نـوع	تقلـب	بـه	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	1تـا	5	و	در	صورت	تكـرار	عالوه	بـر	تنبیه	بند	6		

بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	9	تـا	12	محكـوم	می	گردد.	
تبصـره	1:	صورتجلسـه	تقلـب	در	جلسـه	آزمـون	با	گـزارش	مراقبین	جلسـه،	نظر	صریـح	مدرس	مبني	بـر	انتفاع	

دانشـجو	یـا	نماینـده	آمـوزش	و	بـا	تأیید	معاونت	آموزشـی	دانشـكده	به	شـورای	انضباطی	ارسـال	می	گردد.	
تبصره	2:	پاسخ	نادرست	که	نتیجه	استفاده	محرز	دانشجو	از	تقلب	باشد	نیز	مشمول	تنبیه	بند	6	می	گردد.	

تبصـره	3:	بـه	همـراه	داشـتن	مكتوبـات،	تجهیـزات	و	امكانـات	غیـر	مجاز	به	نحـوی	کـه	اسـتفاده	از	آن	ها	محرز	
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نگـردد،	تخلـف	دانشـجو	وفـق	مـاده	فوق،	احـراز	و	صرفـا	به	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	1تـا	5	محكوم	می		شـود.	
تبصـره	4:	تعلیـق	تنبیـه	بنـد	6	برای	تقلـب،	معادل	حـذف	درس	یا	تكالیف	مربوطه	بـا	الزام	در	تكـرار	آن	خواهد	

بود.
تبصـره	5	:	چنانچـه	دانشـجوی	مرتكـب	تقلب	به	بند	6	محكوم	شـود،	همكاری	کننـده	در	آن	تقلـب	نیز	به	یكی	

از	تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	5 و	بند	6	تعلیقی	محكـوم	می	گردد.
تبصـره	6	:	در	صـورت	تقلـب	دانشـجو	در	امتحانـات	جامع	کشـوری،	متخلف	متناسـب	بـا	نوع	تقلب	بـه	یكی	از	

تنبیهـات	بندهـای	5	تـا	9	محكـوم	می	گـردد	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	12	قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	134	تقلب	در	فعالیت	های	پژوهشی:

	در	صـورت	ارتـكاب	هـر	نـوع	تخلف	پژوهشـی	مانند	سـرقت،	اجـاره	یا	داده	سـازی	علمی،	عدم	تعهد	و	مسـئولیت	
نسـبت	بـه	ذی	نفعـان	در	امـور	پژوهشـی،	عدم	رعایـت	حقـوق	آزمودنی		ها،	عدم	اسـتفاده	درسـت	از	منابع،	انتشـار	
غیـر	واقعـی،	مجدد،	همپوشـان	و	تكـه		ای	از	قبیل	معرفی	نویسـندگان	یا	داوران	غیرواقعی	و	سـاخت	و	اسـتفاده	از	
ایمیـل	جعلـی	بـرای	داوری	غیرواقعی	مقاالت	توسـط	خـود	دانشـجو	و	.....	متخلف	به	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	9	

تـا	12	محكـوم	و	در	صـورت	تكـرار	یـا	محكومیـت	درمراجـع	قضایی	تنبیه	تا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	1	:	چنانچـه	تخلـف	در	انجـام	پایان	نامـه	باشـد	بـه	طـوری	کـه	مانـع	انتسـاب	اثر	به	دانشـجو	شـود	یا	در	
تدویـن	مقالـه	باشـد	کـه	منجـر	به	قبولـي	در	دروس	دانشـگاهي	یـا	تغییر	در	نمره	شـده	باشـد،	متخلف	عـالوه	بر	

اعمـال	تنبیهـات	مـاده	فـوق	بـه	تنبیـه	بنـد	6	در	درس	یا	تكالیـف	مربوطـه	نیز	محكوم	مي		شـود.
تبصـره	2	:	در	مـواردی		کـه	تخلف	پژوهشـیِ	دانشـجو	پـس	از	دانش		آموختگي	احـراز	گردد	نظر	شـوراي	مرکزي	

مـالک	عمل	خواهـد	بود.
تبصـره	3	:	همكاری	کننـده	در	هـر	یـك	ازتخلفـات	پژوهشـی	بـه	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	5	تا	9	)بجـز	بند6(	

محكـوم	می	گـردد	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	12	قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	135	فرستادن	دیگری	به	جای	خود	در	امتحان:

متخلـف	بـه	تنبیـه	بنـد	6	در	امتحـان	مربوط	و	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	9	تـا	12	محكوم	می	شـود	و	در	صورت	
تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	14	قابل	تشـدید	اسـت.

تبصـره	1:	در	صـورت	شـرکت	به	جای	دیگـری	در	امتحان،	متخلف	به	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	9	تا	12	محكوم	
می	شـود	و	در	صـورت	تكرار،	تنبیه	تا	بند	14قابل	تشـدید	اسـت.

تبصـره	2:	کلیـه	آزمون	هایـی	کـه	از	سـوی	دانشـگاه	به	عنـوان	آزمـون	رسـمی	بـه	دانشـجویان	اعـالم	می	شـوند	
مشـمول	مـواد	33	و	35	می	شـوند.

تبصـره	3:	نقـض	مقـررات	جلسـه	امتحان،	بـدون	ارتكاب	فعلـی	از	جانب	متخلف	یـا	وجود	قرائن	دیگـر	که	عامل	
معنـوی	در	تخلـف	تقلب	را	محرز	نكند،	مشـمول	مواد	33و	35	نمی	شـود.

ماده	136	سرقت،	خرید،	فروش	یا	افشای	سؤاالت	یا	ورقه	های	امتحانی:
متخلـف	عـالوه	بـر	محكومیـت	بـه	بنـد	6	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	9	تـا	12	محكـوم	می	شـود	و	در	صورت	

تكـرار،	تنبیـه	تـا	بند	14	قابل	تشـدید	اسـت.	
ماده	131	اخالل،	ایجاد	وقفه	یا	مزاحمت	برای	برنامه	ها	ی	خوابگاه	یا	دانشگاه:

 متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	1	تـا	9	و	چنانچه	اخالل	منجر	به	انتفاع	آموزشـی	دانشـجو	شـود	به	بند6	
هم	محكوم	می	شـود.

تبصـره	1	:		درصورتی	کـه	اخـالل	در	برنامه	های	دانشـگاه	یـا	خوابگاه،	تكرار	یا	منجر	به	ایجاد	اغتشـاش	در	سـطح	
دانشـگاه	یـا	خوابگاه	شـود	،	تنبیـه	متخلف	تا	بند	10)بجز	بند6(	قابل	تشـدید	اسـت.
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تبصـره	2:	درصورتی	کـه	اخـالل	در	برنامه	هـای	دانشـگاه	یـا	خوابـگاه،	منجـر	به	اغتشـاش	بـا	تحریك	دیگـران	یا	
تشـكیل	گـروه	همـراه	باشـد	،	تنبیه	متخلـف	تا	بند	13	قابل	تشـدید	اسـت.

تبصـره	3	:	درصورتی	کـه	اخـالل	منجـر	به	اغتشـاش	و	همراه	بـا	ضرب	وجرح	باشـد،	متخلف	به	یكـی	از	تنبیهات	
بندهـای	7	تـا	15	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكرار،	تنبیه	تا	بند	17	قابل	تشـدید	اسـت.

تبصـره	4:	درصورتی	کـه	اخـالل	در	برنامه	هـای	دانشـگاه	یـا	خوابـگاه	بـه	واسـطه	دادن	اطالعـات	ناصحیـح	بـه	
دانشـگاه	یـا	کتمـان	حقایـق	اعـم	از	شـفاهی	یـا	کتبی	بـوده	و	منجر	بـه	انتفاع	دانشـجو	شـود	متخلف	بـه	یكی	از	
تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	8	)بجـز	بنـد	6(	محكوم	می	شـود	و	در	صورت	تكرار،	تنبیه	تا	بند	10	قابل	تشـدید	اسـت.
تبصـره	5	:	تجمعاتـی	کـه	بـه	صورت	مسـالمت	آمیز	و	بدون	ایراد	خسـارت	به	اموال	دانشـگاه،	درگیـری،	توهین،	

هتاکـی	یـا	اقـدام	جهت	تعطیلـی	کالس	های	آموزشـی	انجام	پذیرد	از	شـمول	ماده	فوق	خارج	اسـت.

ج1رسیدگی	به تخلفات	سیاسی	
ماده	138	دادن	اطالعــات	خالف	واقـع	یا	کتمان	واقعیات	از	روی	عمد	نسبت	به	خود،	گروهـك	های	

محارب،	مفسد	یا	افراد	وابسته	به	آن	ها	
متخلف	به	یكی	از	تنبیهات	بندهای	1	تا	5	محكوم	می	شود	اگر	تخلف،	تكرار	یا	منجر	به	انتفاع	گروهك	های	مذکور	

گردد	تنبیه	تا	بند	14	قابل	تشدید	است.
ماده	139	عضویت	در	گروهك	های	محارب،	مفسد،	ملحد	یا	هواداری	

عضویـت	یـا	هـواداری	از	گروه	هـای	محـارب،	مفسـد،	ملحد	یـا	گروه	هـای	غیرقانونی	منحلـه	که	به		موجـب	احكام	
قضایـی	محـارب،	مفسـد	یـا	ملحـد	تشـخیص	داده	شـده	باشـند	به	تناسـب	موضـوع	تخلف،	بـه	یكـی	از	تنبیهات	

بندهـای	1	تـا	5	محكوم	می	شـود.	
تبصـره:	انجـام	اعمالـی	بـه	نفـع	گروه	های	محارب،	مفسـد،	ملحـد	یا	گروه	هـای	غیرقانونـی	منحله	کـه	به	موجب	
احـكام	قضایـی	محـارب،	مفسـد	یا	ملحد	تشـخیص	داده		شـده	باشـند	متخلـف	به	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	8	تا	

12	)	بجـز	بنـد	6(	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	14		قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	140	فعالیت	و	تبلیغ	به	نفع	گروهك	ها	و	مکاتب	الحادی	

در	صورتی	کـه	فعالیـت	و	تبلیـغ	بـه	نفع	گروهك	هـای	محارب	و	معانـد	نظام	جمهوری	اسـالمی	ایران	یـا	گروه	های	
غیرقانونـی	منحلـه	کـه	به	موجب	احكام	قضایی	معاند	نظام	جمهوری	اسـالمی	ایران	تشـخیص	داده		شـده	باشـند،	
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای1	تـا	5	محكوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكرار،	تا	بنـد	12	)بجز	بنـد	6(	قابل	

تشـدید	و	در	صورتی	کـه	منجـر	بـه	انتفاع	آن	ها	گـردد	تنبیه	تا	بند	14	قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	141	توهین	به	شـعائر	و	مقدسـات	اسـالمی	یا	ملی،	ادیان	رسـمی	کشـور	یا	ارتـکاب	اعمالی	بر	
ضـد	نظام	جمهـوری	اسـالمی	)مانند	فحاشـی	و	اسـتفاده	از	الفاظ	رکیـك	به	طور	شـفاهی	یا	کتبی،	

از	طریق	شعارنویسـی،	پخش	اعالمیه	(	
متخلف	به	یكی	از	تنبیهات	بندهای	1	تا	8	)بجز	بند	6(	محكوم	می	شود.

تبصـره:	درصورتی	کـه	ارتـكاب	عمـل	به	صـورت	جمعـی	و	به		قصـد	بلوا	و	آشـوب	صورت	گیـرد	یا	به	طـور	مكرر	و	
بـدون	توجـه	بـه	تنبیهات	قبلـی	واقع	شـود	تنبیه	تا	بند	13	قابل	تشـدید	اسـت.		

ماده	142	ایجاد	بلوا	و	آشوب	در	محیط	دانشگاه:	
اگـر	بلـوا	و	آشـوب	در	محیـط	دانشـگاه	در	جهـت	ضربـه	زدن	بـه	ارکان	نظـام	باشـد	متخلـف	به	یكـی	از	تنبیهات	
بندهـای	3	تـا	13	)بجـز	بنـد	6(	محكـوم	می	شـود	و	چنانچـه	بـا	هماهنگـی	و	برنامه	ریـزی	قبلـی	یـا	بـا	هدایـت	

گروه	هـای	غیرقانونـی	خـارج	از	دانشـگاه	باشـد	یـا	تكـرار	شـود	تنبیـه	تـا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت.		
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د	ـ	رسیدگی	به	تخلفات	اخالقی
ماده	143	استعمال	مواد	اعتیادآور	)مخدر،	توهم	زا،	روان	گردان	(یا	استفاده	از	مشروبات	الکلی

متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	4	تـا	10	)بجـز	بنـد	6(	محكوم	می	شـود	و	چنانچـه	تخلف	تكرار	شـود	یا	
در	دانشـگاه	یـا	اماکـن	وابسـته	بـه	آن،	صـورت	پذیـرد	یـا	آثار	سـوء	عمومی	داشـته	باشـد	تنبیـه	تا	بنـد	12	قابل	

تشـدید	است.	
مـاده	144	تشـکیل	جلسـه	و	دعـوت	از	دیگـران	بـرای	اسـتعمال	مـواد	اعتیـادآور	یا	اسـتفاده	از	

مشـروبات	الکلی)یـا	مشـارکت	یـا	همـکاری	در	ایـن	خصوص(
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	5	تـا	12	)بجـز	بنـد	6(	محكوم	می	گـردد	و	در	صـورت	اسـتفاده	از	اماکن	
وابسـته	بـه	دانشـگاه،	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	7	تـا	16 محكوم	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بنـد	18		قابل	

تشـدید	است.
تبصـره	:	شـرکت	در	ایـن	جلسـات	بـه	همراه	اسـتعمال	مـواد	اعتیـادآور	یا	اسـتفاده	از	مشـروبات	الكلـی	موجب	

تنبیـه	از	بنـد	4	تـا	12)بجـز	بنـد	6(	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تـا	بند	14	قابل	تشـدید	اسـت.		
ماده	145	اعتیاد	به	مواد	اعتیادآور	یا	مشروبات	الکلی	

متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	3	تـا	5	محكوم	می	شـود	و	در	صورت	عـدم	توجه	به	تنبیهـات	قبلی	تا	بند	
20	قابل	تشـدید	است.		

تبصـره	1:		اخـذ	آزمایـش	اعتیـاد	به	صـورت	محرمانـه	از	افـراد	مشـكوک،	بـا	اجـازه	مكتـوب	معـاون	فرهنگـی،	
دانشـجویی	دانشـگاه	پیـش	از	طـرح	پرونـده	مبنـی	بـر	اعتیـاد	الزامـی	اسـت.

تبصـره	2:		ادامـه	تحصیـل	دانشـجوی	معتاد	منوط	بـه	منفی	بودن	آزمایش	مذکـور	و	همـكاري	در	درمان	اعتیاد	
و	مراجعه	مسـتمر	وي	به	مرکز	مشـاوره	و	روانپزشـك	خواهد	بود.

ماده	146	نگهداری،	خریدوفروش،	تولید	یا	توزیع	مواد	اعتیادآور	یا	مشروبات	الکلی
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	5	تـا	12)بجز	بنـد	6(	محكوم	می	شـود	و	چنانچـه	تخلف	تكرار	شـود	یا	از	
اماکـن	وابسـته	یـا	مربـوط	به	دانشـگاه	برای	این	منظور	اسـتفاده	کرده	باشـد	تنبیه	تا	بند	18	قابل	تشـدید	اسـت.		

ماده	141	ارتکاب	قمار	و	تجاهر	به	آن
قمـار	عبـارت	اسـت	از	انجـام	بـازی	همـراه	بـا	شـرط	بـرد	و	باخـت	کـه	در	آن	بازنـده	موظـف	بـه	تأدیه	شـرط	به	
نفـع	برنـده	باشـد؛	چنانچـه	ایـن	عمـل	به	شـكل	مكـرر،	علنی	و	بـا	جسـارت	انجام	گـردد،	تجاهـر	به	قمار	اسـت؛	
درصورتی	کـه	متخلـف	صرفـاً	مرتكـب	قمـار	گردد	به	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	1	تـا	4	و	چنانچه	تجاهـر	به	قمار	
داشـته	باشـد	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	4	تـا	9	)بجـز	بنـد	6(	محكوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تا	

بنـد	12	قابل	تشـدید	اسـت.		
ماده	148	خرید	و	فروش	یا	توزیع	آالت	قمار

چنانچـه	خریـد	و	فـروش	بـا	علـم	به	اسـتفاده	از	آن	برای	قمـار	صورت	گیرد	متخلـف	به	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	
5	تـا	12	)بجـز	بنـد	6(	محكـوم	می	گـردد	و	در	صـورت	تكرار،	تنبیه	تا	بند	14	قابل	تشـدید	اسـت.

ماده	149 استفاده	از	هرگونه	آالت	لهو	و	لعب	یا	محصوالت	رسانه	ای	غیرمجاز
چنانچـه	متخلـف	از	محیـط	یـا	امكانـات	دانشـگاهی	بـرای	این	منظور	اسـتفاده	کرده	باشـد	بـه	یكـی	از	تنبیهات	

بندهـای	1تـا	5	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تـا	بند	9	قابل	تشـدید	اسـت.		
مـاده	150	تولیـد،	خریدوفـروش،	تکثیـر،	توزیع	یا	نگهـداری	هرگونه	آالت	لهو	و	لعـب	یا	محصوالت	

رسـانه	ای	غیر	مجاز
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	5	تـا	12	)بجز	بنـد	6(	محكوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكرار،	تنبیـه	تا	بند	
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14	قابل	تشـدید	است.
ماده	151	عدم	رعایت	پوشش	اسالمی	یا	ضوابط	پوشش	ابالغی	وزارتین

متخلـف		بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	1	تا	5	محكوم	می	شـود	و	در	صـورت	اصرار	و	تكـرار،	تنبیه	تا	بنـد	9	قابل	
است. تشدید	

	ماده	152	عدم	رعایت	شئون	دانشجویی	:
در	صـورت	ارتـكاب	هرگونـه	رفتـاِر	خـالف	شـئون،	منزلـت	و	عرف	مسـلم	کـه	دانشـگاهیان	آن	را	مذمـوم	بدانند،	
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	1	تا	5	محكـوم	می	گردد	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بنـد	9	)بجز	بند6(	

قابل	تشـدید	است.	
تبصـره	1	:	در	صـورت	اسـتعمال	دخانیات	در	دانشـگاه	یـا	اماکن	مرتبط،	متخلـف	به	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	1	

تـا	3	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تـا	بند	9	)بجز	بند	6(	قابل	تشـدید	اسـت.	
تبصـره	2:	در	صـورت	لطمـه	به	حیثیت	و	شـئون	دانشـگاهیان	بـه	یكی	از	تنبیهـات	بندهای	5	تـا	9	)بجز	بند6(	

محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بند	12	قابل	تشـدید	اسـت.	
تبصـره	3	:	چنانچـه	رفتـار	دانشـجو	منجر	به	سـلب	صالحیـت	حرفه	ای	وی	در	رشـته	های	بالینی	گـردد	متخلف	
بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	7	تـا	12	محكوم	می	گـردد	و	در	صورت	تكرار،	تنبیه	تا	بند	20	قابل	تشـدید	اسـت؛	

در	رسـیدگی	بـه	ایـن	مـورد	اخذ	نظر	گـروه	تخصصی	و	معاونت	آموزشـی	مربوطه	ضروری	اسـت.
ماده	153	عدم	رعایت	موازین	محرز	شرعی	در	ارتباط	با	نامحرم

متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	5	محكوم	می	شـود	و	چنانچه	دارای	شـاکی	خصوصی	باشـد	یا	عفت	
عمومـی	را	خدشـه	دار	نمایـد	یا	آثار	علنی	و	مشـهود	داشـته	باشـد	یـا	در	صورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بنـد	10)بجز	بند	

6(	قابل	تشـدید	است.
تبصـره	:	چنانچـه	دانشـجو	در	ارتبـاط	با	نامحرمی	که	حسـب	وظایـف	آموزشی-پژوهشـی	محوله،	تحت	تسـلط	
وی	قـرار	دارد،	موازیـن	محـرز	شـرعی	را	رعایت	ننماید،	در	صورت	شـكایت	شـاکی	خصوصی	و	احـراز	وقوع	تخلف،	
متخلـف	بـه	یكـی	از	تنبیهـات	بندهـای	9	تـا	12	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،		تنبیـه	تـا	بنـد	20	قابل	

تشـدید	است.
ماده	154	داشتن	رابطه	نامشروع	)مادون	زنا(

رابطـه	نامشـروع	عبـارت	اسـت	از	برقـراری	ارتباط	هـای	مكـرر	که	شـرعی	)اسـالمی(	نبـوده	یا	بدون	طـی	مراحل	
شـرعی	یـا	قانونـی	الزم	صـورت	گرفته	باشـد	چنانچه	تخلـف	منجر	به	صدور	حكـم	قضایی	گـردد،	متخلف	به	یكی	

از	تنبیهـات	بندهـای	4	تـا	12	)بجـز	بند	6(	محكوم	می	شـود.
تبصره	:	چنانچه	تخلف	در	موارد	متعدد	واقع		شده	یا	تكرار	شود	تنبیه	تا	بند	20	قابل	تشدید	است.

ماده	155	شرکت	در	جلسه	نامشروع	
جلسـه	نامشـروع	عبـارت	اسـت	از	گردهم	آمـدن	گروهی	به	قصد	انجـام	اعمالی	که	شـرع	اسـالم	آن	را	نفی	کرده	و	
جایـز	نمی	دانـد؛ در	صـورت	محكومیـت	قضایـی	متخلف	به	یكـی	از	تنبیهات	بندهـای	1	تا	9)بجز	بنـد	6(	محكوم	

می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیه	تا	بند	17	قابل	تشـدید	اسـت.	
تبصـره	:	در	صـورت	تشـكیل	یـا	همكاری	در	تشـكیل	جلسـه	نامشـروع	و	محكومیـت	قضایی	متخلف	بـه	یكی	از	

تنبیهـات	بندهـای	7	تـا	12	محكـوم	می	شـود	و	در	صـورت	تكـرار،	تنبیـه	تا	بند	17	قابل	تشـدید	اسـت.
ماده	156	انجام	عمل	منافی	عفت	)زنا،	لواط	یا	مساحقه(

در	صورت	اثبات	در	مراجع	قضایی	متخلف	به	یكی	از	تنبیهات	بندهای	9	تا	20	محكوم	می	گردد.
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مبحث	اول	ـ	شروع	رسیدگی
مـاده	151	صـدور	احـكام	انضباطی	در	خصوص	دانشـجویان،	تنها	از	طریق	شـوراهای	انضباطـی	صورت	می	گیرد	
و	سـایر	نهادها	یا	مسـئوالن	دانشـگاه،	جز	در	مقام	اجرای	احكام	صادرشـده	از	شـوراهای	انضباطی،	مجاز	به	صدور	

یا	اجـرای	مفاد	هیچ	یـك	از	تنبیهات	انضباطی	نمی	باشـند.
ماده	158	رسیدگی	به	تخلفات	انضباطی	دانشجویان	در	موارد	ذیل	شروع	می	شود:

1	 شـكایت	شـاکی	)کسـی	کـه	از	وقـوع	تخلـف	متحمـل	ضـرر	و	زیـان	می	گردد	و	رسـیدگی	به	شـكایت	.
خـود	را	درخواسـت	می	نمایـد(

2	 گـزارش	مكتـوب	مسـئولین	و	اشـخاص	حقیقی	یا	حقوقـی	و	مراجع	ذیصـالح	داخل	یا	خارج	دانشـگاه	.
)اشـخاص	حقوقـی	داخل	دانشـگاه	صرفاً	شـامل	سـاختار	سـازمانی	دانشـگاه	بوده	و	اشـخاص	حقوقـی	دیگر	مانند	

نهادهـا	و	تشـكل	های	دانشـجویی	و	اسـاتید	و...	صرفـاً	به	عنوان	شـاکی	خصوصـی	می	توانند	شـكایت	کنند.(
مـاده	159	شـكایت	شـاکی	و	گـزارش		اشـخاص	حقیقـی	به	انضمـام	ادله	به	شـوراي	انضباطـي	ارائه	و	با	شـرایط	

ذیـل	در	دبیرخانـه	شـورا	ثبت	می	شـود:
1	 مشـخصات	کامـل	شـاکی	یـا	گـزارش	دهنـده	)	حاوی	تاریـخ،	نـام	و	امضای	شـاکی	یا	امضاء	و	سـمت	.

گزارش	دهنـده	و	ممهـور	بـه	مهـر	اداره	مربوطه(
2	 مشخصات	کامل	مشتكی	عنه	یا	دانشجوی	مورد	گزارش.
3	 ثبـت	دقیـق	مـكان	و	زمـان	)سـاعت	و	تاریـخ(	و	جزئیـات	موضـوع	بـا	ادلـه	آن	)ازجملـه	شـرح	دقیق	.

موضـوع،	چگونگـی	رفتـار	دانشـجو،	اشـخاص	مرتبـط	بـا	موضـوع	و	ذکـر	خسـارت	احتمالـی	وارده	و	...(
تبصـره	:	درصورتی	کـه	شـهادت	شـهود	بـه		عنوان	دلیل	شـكایت	ذکر	شـود	شـهادت	مكتـوب	با	ذکر	مشـخصات	

کامـل	آن	هـا	بایـد	با	رعایت	شـرایط	فوق	پیوسـت	شـكایت	گردد.
ماده	160گزارش	های	مكتوب	اشخاص	حقوقی	با	شرایط	ذیل	در	دبیرخانه	شورا	ثبت	می	شود:

1	 استفاده	از	سربرگ		رسمی	شخص	حقوقی.
2	 ثبت	دقیق	مشخصات	دانشجو.
3	 ثبـت	دقیـق	مـكان	و	زمان	)سـاعت	و	تاریـخ(	و	جزئیات	رویداد	)شـرح	دقیق	تخلـف	ادعایی،	چگونگی	.

رفتار	دانشـجو،	اشـخاص	درگیر	در	موضوع	و	ذکر	خسـارت	احتمالی	وارده	حسـب	مورد	و...	(
4	 نام،	سمت	و	امضای	مسئول	گزارش	دهنده	با	ذکر	تاریخ	و	ممهور	به	مهر	اداره	مربوطه.
5	 ادله	گزارش.

تبصـره	:	درصورتی	کـه	شـهادت	شـهود	بـه		عنـوان	دلیـل	گـزارش	ذکـر	شـود،	شـهادت	مكتـوب	شـهود	بـا	ذکر	
مشـخصات	کامـل	آن	هـا	پیوسـت	گـزارش	می	شـود.

مـاده	161	در	رسـیدگی	بـه	تخلفـات	آموزشـی،	پژوهشـی،	اداری	و	سیاسـی	)	موضـوع	مـواد	33	تـا	42	ایـن	
شـیوه	نامه(	حسـب	مـورد	اخـذ	نظـر	معاونـت	مرتبـط	دانشـگاه	ضـروری	اسـت.	

تبصـره	:	چنانچـه	تخلـف	توسـط	اعضـای	تشـكل	ها	یـا	نشـریات	واقع		شـده	باشـد،	اخـذ	نظـر	هیأت	نظـارت	بر	
تشـكل	های	اسـالمی	دانشـجویان	و	رأی	قطعـی	کمیته	هـای	ناظر	بر	نشـریات	دانشـگاهی،	حسـب	مـورد	ضروری	

بخش	سوم:
شورای	بدوی
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است.
مـاده	162	شـورای	انضباطـی	دانشـگاه	مقطع	فعلي،	مجاز	به	رسـیدگی	به	تخلفاتی	کـه	در	مقطع	تحصیلی	قبلی	

دانشـجو	صـورت	گرفته	باشـد	نیسـت؛	در	این	گونـه	موارد	نظر	شـوراي	مرکزي	مالک	عمـل	خواهد	بود.
مـاده	163	شـكایات	و	گزارش	هـای	دریافتـی	بـا	موازیـن	منـدرج	در	مـواد	59	و	60	ایـن	شـیوه	نامه	تطبیق	داده	
می	شـود	درصورتی	کـه	فاقـد	شـرایط	مزبور	باشـند،	دبیر	شـورا	موظف	اسـت	پیش	از	انجـام	هرگونه	اقـدام،	نواقص	
شـكلی	را	بـه	اطـالع	شـاکی	یـا	گزارش	کننده		برسـاند	تـا	ظـرف	حداکثر	پنـج	روز	از	زمـان	ثبت،	به	نحـو	مقتضی	
نسـبت	بـه	رفـع	نواقص	شـكایت	یا	گـزارش	اقدام	الزم	صـورت	پذیرد	درصورتی	کـه	در	مهلت	مقرر،	نسـبت	به	رفع	

نقـص	اقدام	نشـود	شـكایت	یا	گـزارش	بایگانـی	می	گردد.
مـاده	164	طبـق	تبصـره	4	بنـد	ب	مـاده	7	آیین	نامـه	تنهـا	مرجـع	مجاز	دانشـگاه	به	انعـكاس	تخلـف	و	معرفی	
دانشـجوی	خاطـی	بـه	مراجع	قضایی	و	انتظامی،	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	بـا	هماهنگی	و	مشـاوره	دفتر	حقوقی	
دانشـگاه	اسـت؛	بدیهی	اسـت	هرگونه	اقدام	از	سـوی	اشـخاص	حقیقی	یا	حقوقی	دانشـگاه	که	بر	خالف	این	ماده	
باشـد	خـود	تخلـف	اداری	محسـوب	شـده	و	در	مراجع	ذیصـالح	قابل	پیگیری	خواهـد	بود	رئیس	دانشـگاه	موظف	

اسـت	ایـن	موضـوع	را	به	کلیه	قسـمت	های	دانشـگاه	جهـت	اطالع،	ابـالغ	نماید.	

	وظایف	دبیرخانه	شورای	انضباطی مبحث	دومـ	
مـاده	165	دبیـر	شـورای	بـدوی	مطابـق	فرآینـد	زیـر	مسـئول	انجـام	امـور	الزم	جهـت	تشـكیل	پرونـده	و	طرح	

موضـوع	در	جلسـات	شـورای		انضباطـی	اسـت:	
الف.	ثبت	شكایت	و	گزارش		با	ذکر	تاریخ،	شماره	و	ارائه	رسید	به	شاکی

ب.	بررسی	انطباق	شكایات	و	گزارش	های	دریافتی	با	موازین	مندرج	در	مبحث	اول	بخش	سوم	این	شیوه	نامه
پ.	اعتبارسنجی	شكلی	مستندات	ارائه	شده	در	خصوص	تخلف	انتسابی

ت.	استعالم	از	مراجع	تخصصی	مربوطه	و	پاسخگویی	به	استعالمات	صورت	گرفته	حسب	مورد
ث.	انجام	تحقیقات	حسب	مورد

ج.	دعوت	دانشجو
چ.	آگاه	سازی	دانشجو	نسبت	به	حقوق	خویش	و	مساعدت	به	منظور	بهره	مندی	از	حقوق	مزبور

ح.	تفهیم	موارد	تخلف	در	مصاحبه		حضوری	به	صورت	شفاهی	و	مكتوب	و	اخذ	دفاعیات	مكتوب
خ.	دعوت		مدعوین	جهت	حضور	در	دبیرخانه	یا	جلسات	شورا

د.	هماهنگی	با	اعضای	شوراهای	انضباطی	جهت	مطالعه	و	آگاهی	از	مفاد	پرونده	های	در	دستور	کار	شورا	
ذ.	طرح	موضوع	در	جلسه		شورای	انضباطی	پس	از	تحصیل	دلیل

ر.	تنظیم	صورت	جلسه	شورای	انضباطی
ز.	حفـظ،	بایگانـی	و	امانت	داری	نسـبت	به	کلیه	مسـتندات،	مكاتبـات	و	اوراق	پرونده	های	انضباطی	و	برگ	شـماری	

پرونده مستمر	
س.	انشـاء	و	ابـالغ	احـكام	شـوراهای	انضباطـی	بـه	دانشـجو	و	ابالغ	احـكام	قطعی	بـه	بخش	های	مرتبط	دانشـگاه	

حسـب	مورد
ش.	ارسال	رونوشت	احكام	انضباطی	قطعی	حداکثر	یك	ماه	پس	از	صدور	به	شورای	مرکزی

ص.	دریافـت	و	ثبـت	اعتراضـات	دانشـجویان	نسـبت	به	احـكام	انضباطـی	صـادره	و	اقدامات	مقتضـی	جهت	طرح	
در	مرجـع	تجدیدنظرخواهی

ض.	پیگیری	و	اجرای	احكام	دانشجویان	و	اجرای	مصوبات	شوراهای	انضباطی
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ط.	امحای	آثار	احكام	و	تنبیهات	مندرج	در	پرونده	دانشجو	مطابق	ضوابط	این	شیوه	نامه
ظ.	انجـام	امـور	محولـه	از	سـوی	شـورای	مرکزی	و	روسـای	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	حسـب	تكالیـف	و	وظایف	

تعیین	شـده
تبصـره	1	:	دبیـر	شـورای	بـدوی	می	توانـد	انجـام	وظایف	مذکـور	را	بـه	کارشناسـان	دبیرخانه		انضباطی	دانشـگاه	

واگـذار	نمایـد؛	درهرصـورت	مسـئولیت	اقدامـات	دبیرخانـه	و	کارشناسـان	با	دبیر	شـورای	بدوی	اسـت.
تبصـره	2	:	انجـام	تشـریفات	دعـوت	از	کلیـه	مدعویـن	جهت	حضـور	در	جلسـه	شـورا	همانند	دعـوت	از	اعضای	

شـورا	الزامی	اسـت.

مبحث	سوم	ـ	دعوت	دانشجو	
مـاده		166	دعـوت	دانشـجو	بایـد	پـس	از	دریافـت	شـكایت	یـا	گـزارش	و	اعتبار	سـنجی	صـورت	گرفته	توسـط	

دبیرخانـه		شـورای	انضباطی	و	پـس	از	طـی	مراحـل	قانونـی	ذکرشـده	در	ایـن	مبحـث	صـورت	پذیـرد.
ماده	161	دعوت	نامه	باید	مشتمل	بر	موارد	ذیل	باشد:

1.	مشخصات	کامل	دانشجو	
2.	موضوع	یا	عنوان	تخلف	انتسابی

3.	علت	دعوت
4.	تاریخ	و	زمان	حضور	و	آدرس	دبیرخانه		شورای	انضباطی

5.	نام،	سمت	و	امضای	تماس	گیرنده
تبصـره	11	دعـوت	از	دانشـجو	جهـت	حضـور	در	دبیرخانـه	شـورای	انضباطی	در	کلیـه	مراحل	رسـیدگی	)اعم	از	
تفهیـم	تخلـف،	دفـاع	حضـوری،	ابـالغ	حكم،	ادای	شـهادت	یا	به	عنـوان	مطلع(	از	طریـق	اطالع	رسـانی	تلفنی	و	با	
رعایـت	حداقـل	بـازه	زمانـی	پنج	روز	اسـت	و	ابالغ		دعوت	نامـه	مكتوب	به	صـورت	حضوری،	در	دبیرخانه	شـورای	

انضباطـی	صـورت	می	گیرد.	
تبصـره	2:	دبیرخانـه		شـورای	انضباطـی	بایـد	موازی	با	دعـوت	تلفنی	اعـم	از	)تمـاس(	موفق	یا	ناموفـق	و	رعایت	
ضوابط	فوق،	از	روش		پیامك	جهت	اطالع	رسـانی	به	دانشـجو	اسـتفاده	نماید	و	مسـتند	پیامك	ارسـالی	در	پرونده	

بایگانی	می	شود.	 دانشـجو	
تبصـره	3:	در	کلیـه	دانشـگاه	هایی	کـه	از	سیسـتم	اطالع	رسـانی	مخابراتـی	)نظیـر	سـامانه	جامـع	گلسـتان	یـا	
سـامانه	های	پیامكـی	متناظـر(	اسـتفاده	می	کننـد،	دعـوت	از	دانشـجو	از	طریـق	ارسـال	بـه	بخـش	اعالنـات	مهم	
حسـاب	کاربـری	اختصاصـی	دانشـجو	صـورت	می	گیـرد	در	ایـن	صـورت	دانشـجو	موظف	بـه	پیگیری	موضـوع	از	
طریـق	حسـاب	کاربـری	خـود	می	باشـد؛	در	ایـن	مـورد	الزم	اسـت	نحـوه	ابـالغ	از	طریـق	سیسـتم	اطالع	رسـانی	
مخابراتـی	و	تكلیـف	نسـبت	به	پیگیری	موضوع	در	جلسـه	مصاحبه	حضوری،	کتباً	به	دانشـجو	اعالم	شـود	در	غیر	

ایـن	صـورت	ابـالغ	از	ایـن	طریـق	فاقد	اعتبار	اسـت.
مـاده	68	1	درصـورت	عـدم	حضـور	دانشـجو	بـه	هر	دلیل	ممكـن	جهت	تفهیـم	تخلف	تا	پنـج	روز	بعـد	از	تاریخ	
تعیین	شـده	وفـق	دعوت	نامـه،	صرفـا	در	ایـن	مـورد،	دبیرخانـه		شـورای	انضباطـی	عـالوه	بر	انجـام	فرآینـد	مجدد	
صـدور	و	اطالع	رسـانی	مرحلـه	دوم،	اقـدام	بـه	ارسـال	دعوت	نامـه	به	آدرس	محل	سـكونت	دانشـجو	خواهـد	نمود.	
تبصـره	:	درصورتی	کـه	دانشـجو	بـه	دالیل	موجه	)نظیـر	فوت	یكی	از	بسـتگان،	ابتـالی	به	بیمـاری(	از	حضور	در	
دبیرخانـه		شـورا	جهـت	تفهیـم	تخلف	معذور	باشـد	می	تواند	پیـش	از	پایان	مهلت	مقـرر	و	ارائه	درخواسـت	کتبی،	

زمـان	جدیـدی	را	بـا	موافقت	دبیر	شـورای	بدوی	بـرای	حضـور	در	دبیرخانه		انضباطی	درخواسـت	نماید.	
مـاده	69	1	اسـتنكاف	یـا	عـدم	همـكاری	دانشـجو	از	حضـور	در	دبیرخانـه	شـورا	جهـت	تفهیـم	تخلـف	یـا	دفاع	
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حضـوری	در	جلسـه	شـورا	یـا	امتنـاع	وی	از	امضـای	دعوت	نامـه	یـا	صورتجلسـه	مصاحبـه،	مانـع	از	ادامـه	رونـد	
رسـیدگی	نبـوده	)و	پـس	از	تشـریح	مفـاد	ایـن	مـاده	و	تبعـات	آن	برای	دانشـجو،	مراتـب	متضمن	سـاعت،	تاریخ	
و	مـكان	درج	می	شـود(	و	شـورا	می	توانـد	در	صـورت	رعایـت	اصـول	آییـن	رسـیدگی	ابالغـی	در	ایـن	شـیوه	نامه	

به	صـورت	غیابـی	رسـیدگی	و	اتخـاذ	تصمیـم	نمایـد.	

مبحث	چهارم	ـ	تفهیم	تخلف	و	مصاحبه		حضوری	و	اخذ	دفاعیات
مـاده	110	دبیـر	شـورای	بـدوی	بایـد،	حقـوق	دانشـجو	)حـق	اطـالع	از	ادله	شـكایت	و	تخلـف،	اسـتفاده	از	نظر	
مشـاوره	دانشـجویی،	دفـاع	حضـوری،	مطالعـه	اوراق	پرونـده(	را	وفـق	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه،	در	ابتـدای	مصاحبه	
بـه	دانشـجو،	تفهیـم	و	مراتـب	در	دو	نسـخه	یكسـان،	صورتجلسـه	و	پس	از	امضای	دانشـجو	و	دبیر،	یك	نسـخه	را	

تحویـل	وی	نماید.
تبصـره	:	تصریـح	دانشـجو	بـه	عدم	نیاز	بـه	اسـتفاده	از	هر	یك	از	حقـوق	فوق،	مانـع	اعالم	تمایل	بعدی	دانشـجو	
بـه	اسـتفاده	از	آن	حقـوق	نخواهـد	بـود،	مشـروط	به	آن	که	اعمال	آن	بالموضوع	نشـده	باشـد؛	در	هر	حـال	مانع	از	

تاخیر	در	رسـیدگی	نمی	شـود.
مـاده	111	تفهیـم	تخلـف	بـا	رعایـت	کلیـه		موازین	حقوقـی	بایـد	به	صورت	شـفاهی	)قابل	فهـم	بـرای	متخلف(	و	
مكتـوب	بـا	ذکـر	موضـوع	تخلـف	)ترجیحـا	مسـتند	به	بنـد	مربوطـه	در	شـیوه	نامه		اجرایـی(	و	ادله	تخلـف	)بدون	

ضبـط	صـدا	و	تصویـر(	انجـام		و	صورتجلسـه	آن	توسـط	مصاحبـه	شـونده	و	مصاحبه	کننـده	)گان(	امضاء	شـود.
مـاده	112	دانشـجو	می	توانـد	الیحـه	دفاعیه	مكتوب	امضاء	شـده	خـود	را	از	جلسـه	مصاحبه	حضوری	تـا	قبل	از	

تشـكیل	جلسـه	رسـیدگی	به	دبیرخانه	ارائه	و	سـپس	در	جلسـه	شـورای	بدوی	قرائت	نماید.
تبصـره	:	در	صـورت	عـدم	ارائه		دفاعیات	مكتـوب،	دبیر	شـورای	بدوی،	اظهارات	دانشـجو	مندرج	در	صورتجلسـه	

مصاحبـه		حضـوری	را	به	منزلـه	دفاعیـات	وی	در	پرونـده	ثبت	و	در	جلسـه	شـورا	قرائـت	خواهد	کرد.
مـاده	113	دانشـجو	می	توانـد	پـس	از	تفهیم	تخلف	با	حفظ	محرمانگی	نسـبت	بـه	مراجع	حقوقی	و	اسـامی	غیر	
مرتبـط	بـا	دفـاع	دانشـجو،		اوراق	پرونـده	را	مطالعـه	و	از	آن	هـا	رونوشـت	تهیـه	نماید	و	با	تشـخیص	دبیر	شـورای	

انضباطـی	امـكان	کپـی	از	اوراق	مقدورخواهد	بود.
تبصـره	:	در	صورتـی	کـه	هـر	یـك	از	شـهود،	شـاکی	یا	گـزارش	دهنـده	حقیقـی	پرونـده،	متقاضی	عدم	افشـای	
مشخصات	شـان	بـه	دانشـجوی	متخلف	باشـند	بـا	نظر	موافِق	رییس	شـورا،	مشـخصات	مزبـور	در	اختیار	دانشـجو	
قـرار	نمی	گیـرد	لیكـن	حق	دانشـجو	مبنی	بر	امـكان	مطالعه	محتـوای	اوراق	مزبور	بـرای	وی	محفـوظ	خواهد	بود	
در	ایـن	صـورت	مـوارد	یادشـده	بـه	تنهایـی	بـرای	توجه	تخلـف	به	دانشـجو	کافی	نیسـت	و	شـورا	باید	با	بررسـی	
دالیـل،	قرائـن	و	امـارات	دیگـر،	صحـت	ادعـای	وارده	را	بررسـی	کند	چنانچه	تنها	مسـتند	رای	شـورا	یـا	مهم	ترین	

مسـتند	آن،	مـوارد	مزبـور	باشـد	از	موجبات	نقـض	رای	در	شـوراهای	تجدیدنظر	و	مرکزی	اسـت.

مبحث	پنجم	ـ	رسیدگی	در	شورای	بدوی
 مـاده	114	جلسـات	شـورای	بـدوی	دانشـگاه،	هـر	دو	هفتـه	یك	بار	حسـب	مورد	جهت	رسـیدگی	به	گزارشـات	
و	شـكایات	واصلـه	تشـكیل	می	شـود	و	در	مـوارد	اضطـراری،	رییـس	شـورای	بـدوی	نسـبت	به	تشـكیل	جلسـات	

فوق	العـاده	اقـدام	می	نمایـد.
تبصـره	:	تشـكیل	جلسـات	شـورای	بـدوی	بـه		صـورت	اضطـراری	نافـی	رعایت	حقـوق	دانشـجو	و	سـایر	ضوابط	

منـدرج	در	شـیوه	نامه	نخواهـد	بـود.
مـاده	115	دبیـر	موظف	اسـت	حداقل	پنـج	روز	اداری	پیش	از	برگزاری	جلسـه	از	کلیه	اعضای	شـورای	انضباطی	
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بـه	صـورت	مكتـوب،	تلفنـی	و	پیامكـی	دعـوت	بـه	عمـل	آورد؛	در	صورتـی	کـه	بـه	دلیـل	عـدم	رعایت	ایـن	ماده	
عضـوی	از	اعضـا	نتوانـد	در	جلسـه	حاضر	شـود	جلسـه	فاقد	وجاهـت	قانونی	خواهـد	بود.

مـاده	116	دبیـر	شـورای	بدوی	موظف	اسـت	گردش	کار	پرونده	را	بر	اسـاس	شـكایت	شـاکی	یا	گـزارش	تخلف	و	
دالیـل	توجـه	آن	به	دانشـجو	به	اسـتناد	شـیوه	نامه،	تهیـه	و	همراه	بـا	دفاعیات	دانشـجو	اعـم	از	مصاحبه	حضوری	

و	الیحـه	دفاعیـه،	حداقل	سـه	روز	پیش	از	تشـكیل	جلسـه	در	اختیار	اعضـا	قرار	دهد.
تبصره:	تهیه	و	ارائه	گزارش	گردش	کار	پرونده،	مانع	تكلیف	اعضا	در	مطالعه	پرونده	نیست.

مـاده	111	دبیـر	شـورای	بـدوی	موظف	اسـت	زمان	رسـیدگی	در	جلسـه		شـورای	بدوی	را	بـا	ارسـال	ابالغیه		بر	
اسـاس	ضوابـط	منـدرج	در	مبحث	سـوم	از	بخش	سـوم	جهت	دفـاع	حضوری	به	دانشـجو	اعالم		نمایـد	تاریخ	ابالغ	

تا	جلسـه	رسـیدگی	نبایـد	کمتر	از	پنج	روز	باشـد.
مـاده	118	در	صورتی	کـه		بـه	دالیـل	موّجـه	)نظیـر	فـوت	یكـی	از	بسـتگان،	ابتـالی	به	بیمـاری(	دانشـجو	قادر	
بـه	حضـور	در	جلسـه	در	تاریـخ	تعیین	شـده	نباشـد،	می	توانـد	در	صـورت	صالحدید	رییس	شـورای	بدوی	بـا	ارائه		

درخواسـت	مكتـوب	از	حـق	دفـاع	حضـوری	در	شـورای	تجدیدنظر	اسـتفاده	نماید.	
مـاده	119	در	صورتی	کـه	دانشـجو	یـا	هـر	یـك	از	اعضـای	شـورا	بـه	عـدم	رعایـت	ضوابط	منـدرج	در	شـیوه	نامه	
ایـراد	شـكلی	وارد	نمایـد،	مراتـب	صورت	جلسـه	و	پرونده	جهـت	رفع	نقص	و	تكمیل	بـه	دبیرخانه	اعـاده	می	گردد.	
مـاده	180	بیـان	دالیـل	انتسـاب	تخلـف	بـه	دانشـجو	بـا	اسـتناد	بـه	مـواد	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه		بر	عهـده		دبیر	

شـورای	بدوی	اسـت.
مـاده	181	دانشـجو	می	توانـد	از	بـدو	طـرح	موضـوع	در	جلسـه		رسـیدگی	در	شـورای	بـدوی	حضور	داشـته	و	به	

طـرح	دفاعیـات	خـود	بپردازند.
مـاده	182	پـس	از	ختـم	رسـیدگی،	صورت	جلسـه		به	طـور	مسـتقل،	مسـتدل	و	در	صـورت	محكومیـت،	وفـق	
شـیوه	نامه	تنظیـم	می	گـردد	و	کلیـه	اعضـای	شـورای	انضباطـی	حاضـر	در	جلسـه	بـا	ذکر	نـام	و	سـمت،		ملزم	به	

امضـای	صورتجلسـه	دارای	حـد	نصاب	آراء	هسـتند.	
تبصـره	:	تشـكیل	جلسـه	به	صـورت	غیرحضـوری	یـا	تلفنـی	و	اقدام	بـه	اخذ	امضـای	اعضـاء	برای	صورت	جلسـه		

مربوطـه	مجـاز	نبـوده	و	احـكام	صـادره	به	این	طریـق	فاقـد	اعتبارند.
مـاده	183	هـرگاه	حیـن	رسـیدگی	در	شـورای	انضباطـی،	تخلفـات	دیگـری	عـالوه	بر	آنچـه	در	موضـوع	تخلف	
مذکـور	در	دعوت	نامـه	و	پرونـده		جـاری	دانشـجو	ذکـر	شـده	اسـت،	آشـكار	شـود،	شـورا	در	ایـن	مرحلـه	مجاز	به	

رسـیدگی	بـه	آن	تخلفـات	نخواهـد	بـود	و	الزم	اسـت	مراحـل	رسـیدگی	بدوی	مسـتقاًل	طی	شـود.
مـاده	184	چنانچـه	شـورای	بـدوی	پـس	از	پایـان	مراحل	رسـیدگی،	دانشـجو	را	مسـتحق	اعمـال	تنبیهات	بند	
13یـا	باالتـر	تشـخیص	دهـد،	ضمن	ابـالغ	تصمیم	به	دانشـجو،	پرونـده	را	جهت	رسـیدگی	به	شـورای	تجدیدنظر	

دانشـگاه	ارسـال	می	نماید.
مـاده	185	ضوابـط	رسـیدگی	در	شـوراهای	تجدیدنظـر	و	مرکـزی	بـه	اسـتثنای	مـوارد	احصـاء	شـده	وفـق	این	

شـیوه	نامه،	مطابـق	ضوابـط	رسـیدگی	در	شـورای	بـدوی	اسـت.
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 مبحث	اول	ـ	وظایف	و	اختیارات	شورای	تجدیدنظر
ماده	186	وظایف	شورای	تجدیدنظر	دانشگاه	به	شرح	ذیل	می	باشد:

1	 رسیدگی	به	تقاضای	تجدیدنظرخواهی	دانشجو	از	احكام	اولیه	.
2	 رسـیدگی	به	احكام	شـورای	بدوی	که	در	مهلت	مقرر	نسـبت	به	آن	اعتراض	نشـده	اسـت	با	پیشـنهاد	.

دانشگاه	 ریاست	
3	 رسیدگی	به	پرونده	های	مشتمل	بر	یكی	از	بندهای	13	تا	20	ارجاعی	از	شورای	بدوی.

	4.		ارجـاع	پرونـده			تخلـف	بـه	شـورای	مرکـزی	در	مـورد	احـكام	شـامل	تنبیهـات	بنـد	13	و	باالتـر	و	پرونده	های	
مشـتمل	بـر	اعمـال	مجـدد	تنبیهـات	9	تـا	12	جهـت	اخـذ	تاییدیه	یا	رسـیدگی	حسـب	مورد

مبحث	دوم	ـ	رسیدگی	در	شورای	تجدیدنظر
ماده	181		کلیه	احكام	صادره	از	شورای	بدوی	قابل	تجدیدنظرخواهی	در	شورای	تجدیدنظر	دانشگاه	است.	

تبصره	:	مهلت	اعتراض	دانشجو	ظرف	10	روز	از	تاریخ	ابالغ	حكم	شورای	بدوی	است.
مـاده	188	دانشـجو	در	صـورت	اعتـراض	باید	درخواسـت	مكتوب	خود	جهت	تجدیدنظر	نسـبت	به	حكم	بدوی	بـه	انضمام	الیحه	

دفاعیه	و	مسـتندات	تجدیدنظر	خواهی	را		شـخصا	به	دبیرخانه		انضباطی	دانشـگاه	ارائه	و	پس	از	ثبت،	رسـید	دریافت	نماید.
تبصـره:	درصورت	ضـرورت،	بـه	تشـخیص	دبیـر	یـا	رییـس	شـورای	تجدیدنظـر،	دانشـجو	می	توانـد	جهـت	دفاع	

حضـوری	در	جلسـه	حاضر	شـود.
مـاده	189	شـورای	تجدیدنظـر	باید	ظرف	یـك	ماه	پـس	از	دریافت	اعتراض	یا	ارجـاع	پرونده،	رسـیدگی	و	اتخاذ	

نماید. تصمیم	
تبصره	1:	وظایف	و	تشریفات	طرح	پرونده	در	جلسه	شورای	تجدیدنظر	بر	عهده	دبیر	شورای	بدوی	است.

تبصـره	2:	در	صورتی	کـه	صـدور	حكـم	تجدیدنظـر	متوقف	بـه	حصول	مـدارک	یا	انجـام	تحقیقاتی	باشـد،	مراتب	
صورت	جلسـه	تـا	حداکثـر	ظـرف	مدت	دو	مـاه	اقدامـات	الزم	توسـط	دبیرخانه	جهت	تكمیـل	پرونده	انجام	شـود.
تبصـره3:	در	صـورت	عـدم	اعتراض	دانشـجو	نسـبت	بـه	احكام	صـادره	از	شـورای	بدوی	بـه	شـورای	تجدیدنظر	

دانشـگاه،	دانشـجو	مجـاز	بـه	اعتراض	بـه	شـورای	مرکزی	نخواهـد	بود.
مـاده	190	مراجـع	تجدیدنظرخواهـی	نمی	تواننـد	احكام	اولیه	را	تشـدید	کننـد	چنانچه	پس	از	صـدور	حكم	اولیه	
و	پیـش	از	صـدور	حكـم	تجدیدنظر،	مدارک	و	مسـتندات	جدیدی	در	خصوص	تخلف	مطروحه	حاصل	شـده	باشـد،	
الزم	اسـت	پرونـده	متخلـف	به	شـورای	بدوی	عـودت	و	برابر	ضوابط،	رسـیدگی	و	پس	از	صدور	حكـم	اولیه	جدید،	

مجـدداً	به	وی	فرصت	اعتراض	داده	شـود.
مـاده	191	شـورای	تجدیدنظـر	دانشـگاه،	تنهـا	مرجـع	مجاز	برای	ارسـال	پرونـده	تخلف	دانشـجویان	به	شـورای	
مرکـزی	جهـت	رسـیدگی	بـوده	و	ضـرورت	دارد	کلیـه		سـوابق	و	مـدارک	پرونـده	بـه	شـكل	و	ترتیبی	که	شـورای	

مرکـزی	به	عنـوان	رویـه	عملكـرد	مشـخص	می	نمایـد،	بـا	حفظ	بدل	ارسـال	شـود.	
ماده	192	چنانچه	به	هر	ترتیب	شورای	تجدیدنظر	تصمیم	به	ارجاع	پرونده	دانشجو	به	شورای	مرکزی	بگیرد	الزم	

است	مراتب	جهت	اطالع	و	پیگیری	دانشجو	به	صورت	مكتوب	به	دانشجو	ابالغ	گردد.

بخش	چهارم:
شورای	تجدیدنظر
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مبحث	اول	ـ	وظایف	و	اختیارات	شورای	مرکزی
ماده	193	وظایف	و	اختیارات	شورای	مرکزی	به	شرح	ذیل	است:

الـف.	برنامه	ریـزی،	راهبری،	ایجاد	وحدت	رویه،	نظارت	بر	حسـن	عملكرد	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	ها	و	بررسـی	
گزارش	هـای	مربـوط	بـه	مغایرت	های	قانونـی	موجود	در	روند	رسـیدگی	به	پرونده	هـای	انضباطی

ب.	رسیدگی	به	اعتراض	دانشجو	به	احكام	تنبیهات	بندهای	9	تا	12	صادره	از	شورای	تجدیدنظر	دانشگاه	ها
پ.	رسـیدگی	بـه	پرونده	های	ارجاع	شـده	از	شـورای	تجدیدنظر	دانشـگاه	ها	بـرای	اعمال	مجـدد	تنبیهات	بندهای	

9	تـا	12	و	صـدور	احـكام	مشـتمل	بر	تنبیهات	بندهـای	13	تا	20	بخش	تنبیهات	شـیوه	نامه
ت.	رسیدگی	به	درخواست	ریاست	دانشگاه	مبنی	بر	تخفیف	احكام	قطعی	دانشگاه

ث.	رسـیدگی	بـه	درخواسـت	کتبـی	مراجع	امنیتی	یـا	قضایی	برای	بررسـی	صالحیت	یا	عـدم	صالحیت	تحصیل	
دانشـجو	وفـق	مـاده	12	آیین	نامه	انضباطی

ج.	رسیدگی	بدوی	به	تخلفات	دانشجویان	در	شورای	مرکزی	بنا	به	تشخیص	
چ.	بررسـی	درخواسـت	تشـكیل	شـورای	انضباطـی	در	مجموعه	های	آموزش	ـعالی	جدیدالتأسـیس،	دانشـكده	های	
وابسـته	بـه	دانشـگاه	های	جامـع،	دانشـكده	های	اقمـاری	سـایر	دانشـگاه	ها،	موسسـات	آموزش	ـعالي	غیردولتـي-	

غیرانتفاعي	
ح.	بررسـی	و	تاییـد	صالحیـت	دبیران	شـورای	انضباطی	دانشـجویان	دانشـگاه	های	سراسرکشـور	توسـط	شـورای	

مرکـزی	وزارتین	حسـب	مورد	
خ	.	تفسـیر	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه	حاضـر	توسـط	شـورای	مرکـزی	وزارتیـن	حسـب	مورد	بـه	عنوان	تنهـا	مرجع	

ذیصـالح	انجـام	می		پذیرد.

مبحث	دوم	ـ	رسیدگی	در	شورای	مرکزی	
مـاده	194	در	صورتی	که	حكم	صادرشـده	توسـط	شـورای	تجدیدنظر	مشـتمل	بر	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	9	تا	

12	تنبیهات	شـیوه	نامه	باشـد	قابل		اعتراض	در	شـورای	مرکزی	اسـت.
تبصـره	1:	احـكام	مشـتمل	بـر	تنبیهـات	بندهـای	1	تا	8	،	احـكام	بـدوی	و	تعلیقی	دانشـگاه	ها	قابل		اعتـراض	در	

شـورای	مرکزی	نیسـتند.
تبصره	2:	مهلت	اعتراض	دانشجو	ظرف	10	روز	از	تاریخ	ابالغ	حكم	شورای	تجدیدنظر	است.

مـاده	195	دانشـجو	درخواسـت	مكتـوب	خود	جهت	اعتـراض	به	حكم	صـادره	از	شـورای	تجدیدنظـر	)منضم	به	
الیحـه	دفاعیـه	و	تصویـر	احكام	بدوی	و	تجدیدنظر	دانشـگاه(	را	شـخصا	به	دبیرخانه		شـورای	انضباطی	دانشـگاه	یا	

مرکـزی،	ارائـه	و	پس	از	ثبت،	رسـید	دریافـت	می	نماید.	
تبصـره	:	دبیرخانـه	شـورای	انضباطـی	دانشـگاه	مكلـف	اسـت	اصـل	پرونـده	انضباطی	دانشـجو	را	با	حفـظ	بدل،	
منضـم	بـه	درخواسـت	اعتراض	دانشـجو	و	ضمائـم	مربوطه	ظرف	مـدت	پنج	روز	به	شـورای	مرکزی	ارسـال	نماید.
مـاده	196	دبیـر	شـورای	مرکـزی	پـس	از	اخـذ	اصـل	پرونـده	از	دانشـگاه	مربوطـه،	ابتـدا	پرونـده	را	از	حیـث	
تشـریفات	شـكلی	از	قبیـل	ابـالغ		حكم	و	تجدیدنظرخواهی	و	رعایت	حقوق	دانشـجو	مورد	بررسـی	قـرار	می	دهد؛	

بخش	پنجم:
شورای	مرکزی
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در	صورتی	کـه	پرونـده	از	حیـث	شـكلی	دارای	ایـراد	باشـد،	مراتـب	به	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	اعاده	می	شـود	تا	
پـس	از	رفـع	نقـص،	بـه	دبیرخانه	شـورای	مرکزی	ارسـال	گـردد؛	در	صورتی	که	پرونده	کامل	باشـد،	در	دسـتور	کار	

جلسـه	شـورای	مرکـزی	قـرار	می	گیرد.
مـاده	91	1	شـورای	مرکـزی	بایـد	ظـرف	یك	مـاه	پس	از	دریافـت	اعتراض	یـا	ارجاع	پرونـده،	رسـیدگی	و	اتخاذ	

تصمیـم		نماید.	
تبصـره	:	در	صورتی	کـه	صـدور	حكم	شـوراي	مرکزي	متوقف	بـه	حصول	مدارک	یـا	انجام	تحقیقات	باشـد،	مراتب	

صورت	جلسـه	تـا	حداکثـر	ظرف	مـدت	دو	ماه	اقدامات	الزم	توسـط	دبیرخانـه	جهت	تكمیل	پرونده	انجام	شـود.
مـاده	198	دبیـر	شـورای	مرکـزی	از	دانشـجویی	که	درخواسـت	وی	در	دسـتور	کار	شـورای	مرکـزی	قرارگرفته،	
در	صـورت	نیـاز	جهـت	حضـور	در	دبیرخانه		یا	جلسـه	شـورای	مرکـزی	و	اخذ	آخریـن	اظهـارات	و	دفاعیات	دعوت	

ید. می	نما
مـاده	199	شـورای	انضباطی	دانشـگاه،	موظـف	به	اجرای	احكام	و	دسـتورات	شـورای	مرکزی	بـوده	و	باید	نتیجه	
اقدامـات	خـود	را	در	کمتریـن	زمـان	ممكـن	بـه	شـورای	مرکـزی	اعـالم	نماید	چنانچـه	دانشـگاه	اهمـال	نماید	یا	
بـدون	رعایـت	موازیـن	رسـیدگی	عادالنه،	حكمی	صادر	نماید	و	دانشـجو	متضـرر	گردد	حكم	صـادره	فاقد	وجاهت	
قانونـی	و	دانشـگاه	موظـف	بـه	جبـران	اسـت؛	رییـس	دانشـگاه	در	راسـتای	اعمـال	مـاده	10	آیین	نامـه،	موظـف	
بـه	نظـارت	بـر	حسـن	عملكـرد	شـورای	انضباطـی،	انطبـاق	فرآینـد	انضباطـی	در	دبیرخانه	بـا	موازین	منـدرج	در	

آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه		و	پاسـخگویی	در	مراجـع	ذیصـالح	خواهـد	بود.
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 مبحث	اول	ـ	صدور	و	ابالغ	احکام	شوراهای	انضباطی
ماده	1100	در	صدور	حكم	انضباطی	رعایت	نكات	زیر	الزامی	است:	

1(	تاریخ	صدور	و	شماره	حكم
2(	مشخصات	دانشجو

3(	دالیل	انتساب	تخلف
4(	عنوان	تخلف	انتسابی	به	دانشجو	با	ذکر	مستند	قانونی	وفق	شیوه	نامه

5(	تنبیه	تعیین	شده	با	ذکر	مستند	قانونی	وفق	شیوه	نامه
6(	تعیین	قطعی	یا	قابل	اعتراض	بودن	حكم	صادره	و	مرجع	اعتراض	و	مهلت	آن	از	تاریخ	ابالغ	

7(	تعییـن	زمـان	اجـرای	احكام	دانشـگاه	)7	تـا	12(	با	رعایت	بـازه	زمانی	حداقل	بیسـت	روز	پـس	از	تاریخ	صدور	
و	در	احكام	شـورای	مرکزی	حسـب	مورد	وفق	صورتجلسـه

تبصـره	1	:	احـكام	صـادره	از	شـوراهاي	انضباطـی	حداکثـر	ظـرف	ده	روز	از	تاریـخ	صـدور،	از	طریـق	دبیرخانه	با	
امضـای	رییـس	یـا	دبیر	شـوراها	بـه	دانشـجو	ابالغ	می	شـود.

تبصـره	2	:	در	صـورت	درخواسـت	مكتوب	دانشـجو	و	موافقت	شـورای	انضباطی)منـدرج	در	صورتجلسـه(،	زمان	
اجـرای	حكـم	می	توانـد	قبـل	از	تاریخ	صـدور	حكم	تعییـن	گردد.	

تبصره	3	:	صورتجلسه	و	رونوشت	حكم	ابالغ	شده	به	دانشجو	باید	در	پرونده	وی	نگهداری		شود.
تبصـره	4:	ارسـال	رونوشـت	احـكام	انضباطـی	یا	افشـای	آن،	جز	بـرای	شـورای	مرکزی)حداکثر	تا	یـك	ماه	پس	

از	صدور(،	ممنوع	اسـت.	
مـاده	1101	در	صورتی	کـه	دانشـجو	بـه	دالیل	غیرموجه	)به	تشـخیص	شـورای	صادرکننـده	حكم(	از	اعـالم	رؤیت	
احـكام	قابل	اعتـراض	شـورای	انضباطی	اسـتنكاف	نمایـد،	این	امـر	به	منزله	ابالغ	حكم	بـوده	و	به	اسـتناد	تبصره	3	

مـاده	8	آییـن	نامـه	حق	اعتراض	از	وی	سـلب	خواهد	شـد.
تبصـره	:	در	صورتـی	کـه	رییـس	شـورای	صـادر	کننـده	حكم،	علـت	عدم	حضـور	دانشـجو	در	دبیرخانه	شـورای	
انضباطـی	جهـت	ابـالغ	حكـم	یا	اعتراض	نسـبت	بـه	آن	را	موجه	تشـخیص	دهد	می	توانـد	پرونده	را	حسـب	مورد	

در	دسـتور	جلسـه	شـورای	تجدیدنظـر	قـرار	داده	یا	به	شـورای	مرکزی	ارسـال	نماید.	

مبحث	دوم	ـ	قطعی	شدن	و	اجرای	احکام
	ماده	1102	احكام	صادره	از	شورای	انضباطی	به	شرح	ذیل	قطعی	و	الزم	االجرا	هستند:

1	 احـكام	مشـتمل	بـر	تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	12	صـادره	از	شـورای	بـدوی	دانشـگاه		در	صـورت	عـدم	(
عتراض ا

2	 احـكام	مشـتمل	بـر	احـكام	تعلیقی	یا	یكـی	از	تنبیهـات	بندهای	1	تـا		8	صادره	از	شـورای	تجدیدنظر	(
دانشگاه	

3	 احـكام	مشـتمل	بـر	تنبیهـات	بندهای	9	تـا	12	صادره	از	شـورای	تجدیدنظر	دانشـگاه		در	صـورت	عدم	(
اعتراض

بخش	ششم:
صدور،	ابالغ	و	اجرای	احکام	انضباطی
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4	 احـكام	صـادره	از	شـورای	مرکـزی	در	مقـام	تجدیدنظرخواهی	از	احكام	مشـتمل	بر	تنبیهـات	بندهای	(
9	تا	12	شـورای	تجدیدنظر	دانشـگاه

5	 احـكام	مشـتمل	بـر	تنبیهات	13	تا	20	شـورای	مرکـزی	در	مقام	رسـیدگی	به	پرونده	هـای	ارجاعی	از	(
تجدیدنظر	 شورای	

مـاده	1103	در	صورتی	کـه	حكـم	قطعـی	مبنی	بر	یكـی	از	بندهای	9	تـا	18	بخش	تنبیهـات	شـیوه	نامه	در	اواخر	
نیمسـال	و	پیـش	از	آغـاز	برگـزاری	امتحانـات	پایـان	نیمسـال	تحصیلی	صادر	شـده	باشـد،	زمان	اجـرای	حكم	به	

نیمسـال	تحصیلـی	بعـد	از	آن	موکـول	می	گردد،	مشـروط	بر	آنكه	آخرین	نیمسـال	تحصیلی	دانشـجو	نباشـد.
مـاده	1104	در	صـورت	تمـرد	دانشـجو	از	اجـرای	احـكام	قطعـی	یـا	دسـتوراتی	کـه	شـورای	انضباطـی	مطابق	با	
آیین	نامـه	یـا	شـیوه	نامه		صـادر	می	کنـد	رییس	دانشـگاه	می	توانـد	دسـتور	توقف	کلیه	عملیات	آموزشـی	دانشـجو	

را	صـادر	نماید.
مـاده	1105	دبیرخانـه		شـورای	انضباطی	دانشـگاه	مسـئول	پیگیـری	اجرای	احـكام	قطعی	صادره	توسـط	هر	یك	

از	شـوراهای	انضباطی	دانشـگاه	یا	مرکزی	اسـت.
مـاده	1106	در	صورتی	کـه	دانشـجویی	طبـق	نظـر	شـورای	مرکـزی	بـه	تغییـر	محل	تحصیـل	یا	رشـته	تحصیلی	
محكـوم		شـده	باشـد،	دانشـگاه	مقصـد،	موظف	بـه	پذیرش	دانشـجو	اسـت	و	باید	به	نحـو	مقتضی	و	به	شـكلی	که	

بـه	رونـد	تحصیل	دانشـجو،	لطمـه	ای	وارد	نشـود	امـكان	ادامه		تحصیل	دانشـجو	را	فراهـم	نماید.
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ماده	1101	بر	اسـاس	تعلیمات	اسـالمی	و	اصول	قانونی	امنیت	و	مصونیت	شـهروندان	و	منع	تجسـس	)اصول22	
و	25	قانون	اساسـی(،	اعضای	شـورا	و	کارکنان	دبیرخانه	شـورای	انضباطی،	مجاز	به	تجسـس	در	زندگی	خصوصی	
دانشـجویان	نبـوده	و	موظف	انـد	کلیـه	اطالعات	مربوط	بـه	تخلف	دانشـجو	را	محرمانه	تلقی	نموده	و	از	افشـای	آن	

)به	جز	همسـر،	والدین	یا	سرپرسـت	دانشـجو	حسـب	صالحدید	شـورا(	خودداری	نمایند.
مـاده	1108	رسـیدگی	به	درخواسـت	انصراف،	میهمانی،	انتقالی	یا	تسویه	حسـاب	دانشـجویانی	کـه	پرونده	تخلف	
آن	ها	در	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	یا	مرکزی	در	دسـت	رسـیدگی	اسـت	یا	اجرای	احكام	انضباطی	صادرشـده	در	

خصـوص	آنان	به	انجام	نرسـیده	اسـت،	منـوط	به	موافقـت	و	اعالم	نظر	قطعی	آن	شوراهاسـت.
مـاده	1109	دبیـر	شـورا	می	توانـد	بـا	هماهنگـی	رییـس	شـورای	انضباطـی،	حسـب	مـورد	از	افـراد	مطلـع	برای	

شـرکت	در	جلسـات	شـورای	انضباطـی،	بـدون	داشـتن	حـق	رأی	دعـوت	کنـد.	
تبصـره:	در	مـوارد	ضـروری	یـا	درخواسـت	دانشـجو	بهره	منـدی	از	نظرات	مرکز	مشـاوره	دانشـجویی	دانشـگاه	و	
مالحظـه	کلیـه	حساسـیت	های	الزم	در	زمینـه	روحیات	فـردی	و	مسـائل	خانوادگی	و	اجتماعـی	و	تبعات	مختلف	

احكام	صـادره	الزامی	اسـت.	
مـاده	110-	رونوشـت	احـكام	شـورای	مرکـزی	که	حـاوی	محرومیت	دانشـجو	از	تحصیل	تا	پنج	سـال	اسـت،	باید	
بـه	هیـأت	مرکزی	گزینش	دانشـجو	و	سـازمان	سـنجش	آموزش	کشـور	ارسـال	گـردد	و	هیأت	و	سـازمان	مذکور	

موظف	انـد	نسـبت	به	اعمـال	محرومیـت	فوق	اقـدام	نمایند.
مـاده	1111	پـس	از	طـی	مراحـل	تجدیدنظـر	و	صدور	حكـم،	در	صـورت	تنبه	و	اصـالح	رفتار	دانشـجوی	متخلف	
یـا	رضایـت	شـاکی،	رییـس	دانشـگاه	می	توانـد	بنـا	به	تشـخیص،	از	شـورای	مرکـزی	تخفیـف	در	حكم	صـادره	را	

درخواسـت	نماید.
مـاده	1112	چنانچـه	دانشـجو	بـه	هـر	دلیلـی	از	تحصیـل	یـا	شـرکت	در	امتحانـات	محـروم	شـده	باشـد	و	حكم	
انضباطـی	صادرشـده	حاوی	تنبیهی	کمتر	از	محرومیت	یك	نیمسـال	باشـد،	غیبت	دانشـجو	موجـه	اعالم	گردیده	
و	از	وی	امتحـان	مجـدد	گرفتـه	می	شـود	و	در	صـورت	محكومیـت،	محرومیـت	اعمال	شـده	در	اجـرای	مجـازات	

احتسـاب	خواهد	شد. 
مـاده	1113	رسـیدگی	بـه	هـر	یـك	از	تخلفـات	یـا	جرایـم	ارتكابـی	دانشـجو	در	داخـل	یـا	خـارج	از	دانشـگاه	یا	

محیط	هـای	وابسـته	در	محاکـم	قضایـی،	مانـع	از	رسـیدگی	انضباطـی	دانشـگاه	نخواهـد	بـود.	
تبصـره	:	در	صـورت	پیگـرد	یـا	محكومیـت	قطعی	قضایی	کـه	منتهی	به	بازداشـت	موقـت	یا	حبس	شـود،	مدت	
بازداشـت	یـا	حبس،	جزء	سـنوات	دانشـجو	محسـوب	نگردیده	و	دانشـجو	پـس	از	پایان	مدت	محكومیـت	می	تواند	
ادامـه	تحصیـل	نمـوده	و	دانشـگاه	به	نحو	مقتضی	نسـبت	به	ادامه	تحصیل	دانشـجو	مسـاعدت	می	نمایـد؛	چنانچه	
مـدت	محكومیـت،	از	مدت	مجاز	مقطع	تحصیلی	بیشـتر	باشـد،	دانشـگاه	نحوه		ادامه	تحصیل	را	بـا	موقعیت	جدید	

آموزشـی	تطبیق	می	دهد.
مـاده	1114	کلیـه	مكاتبات	شـورای	انضباطی	دانشـگاه	با	شـورای	مرکزی	و	دیگـر	مراجع	خارج	از	دانشـگاه،	صرفاً	
بـا	امضـای	رییـس	شـوراها	و	احكام	و	مكاتبات	شـورای	مرکـزی	با	امضای	رییس،	معاون	سـازمان	یـا	مدیرکل	امور	

دانشـجویان	وزارت	علوم	یا	دبیر	شـورا	صادر	می	شـود.

بخش	هفتم:
سایر	موارد
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تبصـره	:	در	محاسـبة		مهلت	هـا	و	مواعـد،	مـالک،	روز	کاری	و	غیرتعطیل	بـوده	و	تاریخ	ابالغ	و	اقـدام،	جزء	مهلت	
محسـوب	نمی	شود.

مـاده	1115	در	صورتی	کـه	مراحـل	مربوط	به	فرایند	رسـیدگی	اعم	از	احضار،	برگزاری	جلسـه	مصاحبه،	رسـیدگی	
و	ابـالغ	احـكام،	بـا	ایـام	امتحانـات	پایـان	نیمسـال،	ایـام	پیش	از	آن	کـه	عرفا	فرجـه		امتحانـات	نامیده	می	شـود	یا	

تعطیـالت	تابسـتانی	هم	زمـان	شـود،	باید	به	زمـان	بعد	از	ایام	یادشـده	موکـول		گردد.	
تبصـره	1:	در	صـورت	درخواسـت	مكتـوب	دانشـجو	مبنـی	بر	آغـاز	و	ادامـه	فرایند	رسـیدگی	در	ایام	فـوق،	انجام	

اسـت. فرایند	بالمانع	
تبصـره	2:	در	صورتـی	کـه	دانشـجو	اقـدام	بـه	اخذ	واحـد	درسـی	در	تابسـتان	نماید	یا	مـوارد	ضروری	با	دسـتور	

مكتـوِب	رییـس	شـورا	احضار	دانشـجو	در	ایـام	فوق	بالمانع	اسـت.
تبصـره	3:	در	مـورد	تخلفـات	آموزشـی	کـه	در	ایام	فوق	انجام	می	شـود	انجام	فرآیند	رسـیدگی	بـا	رعایت	ضوابط	

ایـن	شـیوه	نامه	پس	از	پایـان	ایام	امتحانات	بالمانع	اسـت.
مـاده	1116	چنانچـه	در	اجـرای	تبصره	2	مـاده	6	آیین	نامه	انضباطی	رییس	دانشـگاه	دسـتور	جلوگیـری	از	ورود	
دانشـجو	را	صـادر	کنـد،	اجـرای	این	دسـتور،	مسـتلزم	ابـالغ	مكتـوب	آن	به	دانشـجو	با	قید	زمـان	شـروع	و	پایاِن	

ممنوعیت	اسـت.	
تبصـره	1:	مـدت	زمـان	اجـرای	محرومیـت	برای	دانشـجو	وفـق	ماده	مزبـور،	در	صـورت	صالحدید	شـورا	از	مدت	

محرومیـت	اجـرای	حكـم	انضباطی	دانشـجو	کسـر		می	گردد.
تبصـره	2:		در	صـورت	تالقی	ایام	ممانعت	از	ورود		دانشـجو	به	دانشـگاه	با	امتحانات	پایان	نیمسـال،	دانشـگاه	ملزم	

به	اطالع	رسـانی	به	دانشـجو	جهت	شـرکت	در	امتحانات	پایان	نیمسـال	اسـت.
مـاده	1111	دبیرخانـه	شـورای	انضباطـی	دانشـگاه	)فـارغ	از	مرجع	صادرکننـده	حكم(	موظف	اسـت	در	خصوص	
احـكام	مشـتمل	بـر	تنبیهـات	بندهـای	4	تا	8	شـیوه	نامه	یك	سـال	و	بندهـای	9	تـا	12،	دو	سـال	و	بندهای	13و	

باالتـر،	پنـج	سـال	پـس	از	دانش	آموختگی	نسـبت	به	امحـای	آثار	احـكام	انضباطی	صادرشـده	اقـدام	نماید.	
تبصـره	1:	احـكام	منطبـق	بـر	تنبیهـات	بندهـای	1	تـا	3	و	آثـار	آن	هـا	و	نیز	احـكام	تعلیقـی،	در	پایـان	تحصیل		

امحـا	می	شـوند.
تبصـره	2:	آثـار	تنبیهـات	قطعـی	بـرای	تخلفـات	انضباطـی	که	با	صـدور	حكـم	قضایی	اثبات	شـده	باشـد،	بعد	از	

رفـع	اثـر	قضایـی	از	جـرم،	وفـق	مفاد	مـاده	مزبـور	قابل	امحا	اسـت.
تبصـره	3:	در	پاسـخ	بـه	اسـتعالمات	انجام	شـده	از	شـوراهای	انضباطی،	فـرِد	دارای	حكـم	تعلیقی،	امحاءشـده	یا	

محكومیـت	بندهـای	1	تـا	3،	صرفـاً	»فاقـد	سـابقه«		در	غیـر	این	صـورت	»	دارای	سـابقه	«	اعالم	می	شـود.
تبصـره	4:	امحـاء	آثـار	احكامـی	کـه	تعلیـق	آن	هـا	در	آیین	نامه	منع	شـده	اسـت	با	نظر	شـورای	مرکـزی	صورت	

می	پذیـرد.
تبصـره	5:	در	اجـرای	مفـاد	ایـن	مـاده	در	خصوص	دانشـجویی	کـه	در	یك	مقطـع	تحصیلی،	بیـش	از	یك	حكم	

انضباطـی	دارد	یـك	سـال	بـه	مواعد	تعیین	شـده	اضافه	می	شـود.		
تبصـره	6:	امحـای	اثـر	در	مـورد	حكـم	قطعی	درج	نمـره	0/25	صرفـا	از	پرونـده	انضباطی	صـورت	می	پذیرد	ولی	

از	پرونده	آموزشـی	دانشـجو		امحاء	نمی	شـود.	
تبصـره	1	:	طریقـه	امحـای	اصـل	اسـناد	و	پرونده	هـای	تخلفات	انضباطـی	یا	طرز	تبدیـل	آن	ها	بـه	میكروفیلم	یا	
میكروفیـش	و	نظایـر	آن،	به	موجـب	دسـتورالعملی	خواهـد	بـود	که	به	تصویب	شـورای	مرکزی	هر	یـك	از	وزارتین	

رسـیده	و	به	عنـوان	رویـه	عملكرد	ابـالغ	می	گردد.
مـاده	1118	پاسـخگویی	بـه	مراجـع	ذیصـالح	اسـتعالم	کننده	نظیر	مراجـع	قضایی،	گزینـش	سـازمان	ها	و	امثال	
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آن	در	خصـوص	سـوابق	انضباطـی	دانشـجویان	و	دانـش	آموختـگان	در	دانشـگاه،	صرفا	توسـط	دبیرخانه	شـورای	
انضباطـی	دانشـگاه	یـا	مرکـزی	به	عنـوان	تنها	مرجـع	ذیصالح	انجـام	می	گیـرد	و	روش	آن	تابع	ترتیبی	اسـت	که	

شـورای	مرکـزی	به	عنـوان	رویه	عملكـرد	مشـخص	می	نماید.	
مـاده	1119	دانشـجویان	کلیـه	دانشـگاه	ها،	دانشـكده	ها	و	مراکـز		و	مؤسسـات	آمـوزش	عالـی	تابـع	وزارت	علوم،	
	تحقیقـات	و	فنـاوری	و	وزارت	بهداشـت،	درمـان	و	آمـوزش	پزشـكی،	اعـم	از	دولتـی،	پیـام	نـور،	غیرانتفاعـی،	
	کاربـردی	و	نیز	دانشـجویان	بورسـیه	نهادهای	خارج	از	وزارتین	مانند	سـایر	وزارتخانه	ها،	نیروهای	مسـلح	 علمـیـ	
و	حوزه	هـای	علـوم	دینـی	شـاغل	بـه	تحصیـل	در	ایـن	دانشـگاه		ها،	مشـمول	آیین	نامه	و	شـیوه	نامه	حاضـر	بوده	و	

دانشـگاه	های	مزبـور	ملزم	بـه	اجرای	مفاد	آن	هسـتند.	
تبصـره	1:	بـا	تشـخیص	و	تفویـض	اختیـار	شـورای	مرکـزی،	اعتـراض	به	احـكام	شـوراهای	بـدوی	مجموعه	های	
آمـوزش	عالـی	هـر	اسـتان،	در	شـورای	انضباطـی	یكـی	از	بزرگترین	دانشـگاه	های	آن	اسـتان	یا	اسـتان	هـم	جوار	
بـه	عنـوان	مرجـع	رسـیدگی	امكان	پذیـر	اسـت؛	روش	انجـام	آن	هـم	به	موجـب	دسـتورالعملی	خواهد	بـود	که	به	

تصویـب	شـورای	مرکـزی	هـر	یـك	از	وزارتیـن	رسـیده	و	به	عنـوان	رویه	عملكـرد	ابـالغ	می	گردد.
تبصـره	2:	دانشـجویان	بورسـیه	در	دانشـگاه	ها،	دانشـكده	ها	و	مراکـز	آموزشـی	وابسـته	بـه	نهادهـای	خـارج	از	
وزارتیـن،	ماننـد	سـایر	وزارتخانه	هـا،	نیروهـای	مسـلح	و	حوزه	هـای	علـوم	دینـی	مشـمول	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه	
حاضـر	هسـتند	و	چنانچـه	تعارضـی	بیـن	آیین	نامه	هـای	داخلـی	دانشـگاه	های	مزبـور	و	آیین	نامه	و	این	شـیوه	نامه	
بـه	وجـود	آیـد،	موضـوع	بـرای	اتخاذ	تصمیم	نهایی	حسـب	مـورد	به	شـورای	مرکزی	هر	یـك	از	وزارتیـن	ارجاع	و	

حكـم	صـادره	الزم	االجرا	خواهـد	بود.
تبصـره	3:	رسـیدگی	بـه	تخلفـات	دانشـجویان	آزاد	شـاغل	بـه	تحصیـل	در	دانشـگاه	های	وابسـته	بـه	نهادهـای	
خـارج	از	وزارتیـن،	ماننـد	سـایر	وزارتخانه	هـا،	نیروهـای	مسـلح	و	حوزه	هـای	علوم	دینـی	نیز	مشـمول	آیین	نامه	و	

شـیوه	نامه	حاضر	هسـتند.	
مـاده	1120	شـورای	مرکـزی	وزارتیـن،	به	عنـوان	عالی	ترین	مرجع	رسـیدگی	به	تخلفـات	انضباطی	دانشـجویان،	
ضمـن	نظـارت	بـر	عملكـرد	و		اجرای	صحیـح	آیین	نامه	و	شـیوه	نامه	در	حوزه	های	رسـیدگی	به	تخلفـات	انضباطی	
دانشـجویان	دانشـگاه	ها	و	مجموعه	هـای	آموزش	عالـی	تابعه،	مسـؤولیت	برنامه	ریـزی،	راهبری،	صـدور	آراء	وحدت	
رویـه	را	بـر	عهـده		دارنـد؛	بدیهـی	اسـت	نظـر	و	حكم	شـورای	مرکـزی	در	خصـوص	کلیه	احـكام	صادره	از	سـوی	

شـورای	انضباطی	دانشـگاه	الزم	االتباع	اسـت.
تبصـره	1:	دسـتورالعمل	برگـزاری	دوره	هـای	آموزشـی	بـرای	اعضـای	شـوراهای	انضباطـی	دانشـگاه	و	دبیرخانه	

توسـط	شـورای	مرکـزی	انضباطـی	تهیـه	و	ابـالغ	می	شـود.
تبصـره	2:	ارسـال	گـزارش	فعالیت	هـا	و	عملكـرد	شـورای	انضباطـی	دانشـگاه	ها	بـه	دبیرخانه	شـورای	مرکزی	به	

ترتیبـی	کـه	تعییـن	و	ابـالغ	می	نماید	الزامی	اسـت.
مـاده	1121	شـورای	مرکـزی	مكلـف	اسـت	در	صـورت	تشـخیص	و	در	مواقـع	لـزوم	بـا	تشـكیل	هیأت	هـای	ویژه		
نظـارت	بـر	ُحسـن	اجـرای	آیین	نامـه	و	شـیوه	نامه	و	اعـزام	آن	ها	بـه	دانشـگاه	ها	و	مجموعه	هـای	آموزش	عالی	تابعه	
در	سراسـر	کشـور	حسـب	مـورد،	اقدامات	عملی	در	راسـتای	ضمانت	اجرای	موازیـن	قانونی	را	انجام	دهد؛	شـورای	

انضباطـی	دانشـگاه	ها	موظـف	به	همـكاری	کامل	بـا	هیأت	هـای	مذکور	خواهنـد	بود.
مـاده	1122	کلیـه	مقـررات،	مصوبات	و	بخش	نامه	هـای	داخلی	هر	یـك	از	وزارتین	که	پیش	از	ایـن	صادر	گردیده	
یـا	مغایـر	بـا	آیین	نامـه	مصـوب	سـیصد	و	پنجـاه	و	هشـتمین	جلسـه	مـورخ	1374/6/14	شـورای	عالـی	انقـالب	
فرهنگـی	و	شـیوه	نامه	اجرایـی	حاضر	باشـند،	از	درجه	اعتبار	سـاقط	و	احـكام	و	تصمیمات	شـورای	انضباطی	برای	

کلیه	قسـمت	های	دانشـگاه	الزم	االتباع	اسـت.



شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان

36

مـاده	1123	بـا	اسـتناد	به	مصوبات	429	و	430	مـورخ	1377/7/21	و	1377/8/5	شـورای	عالی	انقالب	فرهنگی،	
مفـاد	آییـن	رسـیدگی	و	تعییـن	ترکیـب	و	شـرایط	اعضـای	شـوراهای	انضباطـی	شـیوه	نامه	اجرایـی	آیین	نامـه	
انضباطـی	دانشـجویان	مصـوب	سـیصد	و	پنجـاه	و	هشـتمین	جلسـه	مـورخ	1374/6/14	شـورای	عالـی	انقـالب	
فرهنگـی	در	هفـت	بخـش	شـامل	123	مـاده	و	113	تبصره،	اصـالح	و	در	تاریـخ	1398/05/27	بـه	تصویب	وزرای	

بهداشـت،	درمـان	و	آمـوزش	پزشـكی	و	علـوم،	تحقیقـات	و	فنـاوری	رسـید	و	از	تاریـخ	ابالغ	الزم	االجرا	اسـت.	
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