
 
 

اي بخا  دو    11: بر اساس دستورالعمل اردوهاا  داشجايو د داشجا اا هاا و اوسآااز  ااوي  ماالد  ااادا         1تذكر 

  ن دستورالعمل(، برگزار  اردوها  داشج اهد، به صورز اختلط اياي شمد باشد.

  

  ان. شاااه   : هار گوشاه تيما  و ت وا. و... بادون اواذ اياوي اي داشجا اا تخلاد ا آاوا شادا و برابار             2تذكر 

 اشضباطد برا  اتخلفن. حكم اشضباطد صادر وواهد شد.

 اوارد ي ر جهت  گاهد و اووشنت اي پناادها  شاگوار رفتارها  والف قواشن. و اقرراز  امال  اد گردد:

 آیا می دانید ........

 پس اي فراغت اي ت ونل در صورز:

     قبولد در اقاط  باالتر 

      استخدا 

     ...مضو ت در هنأز ملمد و 

 سوابق شما از شورای انضباطی دانشگاه استعالم می گردد.

 آیا می دانید.........

     در اشتخاا داشجيو  شموشه 

     كاشد داتور  در شوراها 

      اشتخاا داشجيو ان شخبه كجور 

     اشتخاا امضا  اصلد شجر از داشجيو د 

      ها  داشجيو د و شوراها  صنفداشتخاا امضا  تجكل 

 سوابق شما از شورای انضباطی دانشگاه استعالم می گردد.

   ا اد داشند..........

 در صورز ارتكاا تخلد، قبل اي صدور حكم اشضباطد، اي فارغ الت ونل شدن داشجيو جلوگنر  وواهد شد. 
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 تخلفاز سناسد و  ا ااننتد –ج ارسندگد به تعرضاز د ند 
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 /ج . ا ياد بلوا و  شوا در ا نط داشج اا5

  

 رسندگد به تخلفاز اوالقد: -د 

يا، شنرو يا، رواش ردان و...(  ا شرا ومر  ا قمار  ا اداوله در ور د و فرو  و امتناد  ور اخدر، توهم/د . استفادا اي 1
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اوير اي حاوي تصهاي رايانهفاده از فرآورده هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، نشريات، فيلم يا فرآوردهاست. /د 1/2
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 و لعب  لهو

 . مد  رما ت شؤون داشجيو د/د  5
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 مي شوند:آيين نامه بصورت زير تفكيك  7تر احكام انضباطي تنبيهات ماده ستناد و تطبيق دقيقا تفكنك تنبنهاز: 2
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 ت ونل
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     طرح تذکر ارشادی: -الف

برود داشجيو ان به دلنل مد  توجنه شآابت باه قاواشن. اشضاباطد ارتكاب ساوء رفتارهاا د ااد گردشاد كاه           

شناياند شذكر  ا ارشاد هآاتند ، بار ا ا. ابناا شا آاته اسات شاورا  اشضاباطد داشجا اا در اولان. ارحلاه و            

رائاه تاذكرها    قبل اي تجكنل پروشدا اشضباطد ،شآابت باه دماوز اي داشجايو باه ا ال شاورا  اشضاباطد و ا        

 ارشاد  حآب اوارد ارتكابد ، اقدا  و اراتب را اكتوا شما د.  

 

      تصمیم گیری: -ب

چناشچه به تذكراز دادا شادا توجاه شنما اد، احضاار و در وواوص ااوارد اطارح شادا باه و  تاذكراز الي            

 رفتااار باار  ن تااارنر جهاات اواااحبه اي پااس دادا انجااود و ااهاااراز و  كتبااار در پروشاادا رباات اااد گااردد. 

الحاز صورز گرفته ايددار ت قنقاد باه ممال  اادا و پاس اي تكمنال ت قنقااز، پروشادا جهات          اص و داشجيو

طاارح در جلآااه شااورا  باادو  ارسااال ان ااردد كااه در ا اا. جلآاااز احكااا  اطااابق شاانوا شااااه اجرا ااد  

شااورا   گااردد. پااس اي صاادور حكاامشااوراها  اشضااباطد و اتناسااب بااا تخلفاااز صااورز گرفتااه صااادر اااد

روي اي تاار خ ت و ال حكام، دروواسات      10اشضباطد بدو  و ت و ل  ن به داشجايو، و  ااد تواشاد طاد اادز      

تيد د شظر وود را شآبت باه حكام صاادرا باه صاورز اكتاوا باه دفتار شاورا ت و ال شما اد. در صاورتنكه             

اادار  اآاتند باا شاد،      تقاضا  داشجيو دارا  شكاز قابل توجهد بودا و شناي به ارائاه توضان از جد اد و  اا    

ايددار با داشجيو اواحبه اد شود و ااهااراز شااابردا باه طاور كااال در پروشادا و  ربات و جهات صا ت و          

سقم  ن ايددار پروشدا به گروا ت قنق ارجااع تاا پاس اي ت قناق پروشادا در جلآاه تيد ادشظر اطارح گاردد.          

شظر حكام صاادرا قطعاد والي  االجاراء     و در شها ت پس اي طارح پروشادا در جلآاه شاورا  اشضاباطد تيد اد      

 اد باشد.
 

 

 

 

 

مراحل رسیدگی به تخلفات در 

 شورای انضباطی 



 

 

 

 

 

رساندگد باه   شوراها  اشضباطد داشجا اا هاا ااد تواشناد باه كلناه گازار  هاا  رساندا در ااورد داشجايو ان،             

هر ك اي تخلفاز  ا جرا م ارتكابد امم اي داول و وارج اي كجاور و  اا ا انط هاا  وابآاته و  اا دمااو  ارباوط باه          

 داشجيو در ا اكم قضا د ،ااش  اي رسندگد اشضباطد داشج اا شخواهد بود . 

 

تخلاد، ااد تواشاد     ضمنار الي  به تذكر اسات ارتكااا هار تخلاد ا كاوانتد را در پاد وواهاد داشات و تكارار  ن         

 اوجب ا كوانت باالتر  گردد.

 

 

  
 

 

 

نحوه رسیدگی و 

 صدور احکام 


