تذكر  : 1بر اساس دستورالعمل اردوهاا داشجايو د داشجا اا هاا و اوسآااز ااوي

ماالد ااادا  11اي بخا

دو

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

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



اشتخاا امضا تجكل ها داشجيو د و شوراها صنفد
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.

تخلفات و تنبیهات
-1تفكنك تخلفاز :
در راستاي تعميم اجراي تبصره  3ماده  7آييننامه انضباطي دانشجويان ،تخلفات مندرج در ماده  6اين آييننامه با قيد تنبيهات
متناسب براساس ماده  1از اين بخش به شرح زير تفصيل داده ميشوند.
ماده  6آيين نامه :حدود اختيارات و وظايف شوراهاي انضباطي دانشگاه و شوراي مركزي انضباطي:

الد ا رسندگد به جرائم ممواد داشجيو ان اي قبنل تهد د ،تطمن  ،توهن ،.ضرا و جرح ،جعل ،سرقت و)...
/1الد  .تهد د،تطمن ،توهن ،.ف اشد ،هتاكد ،افتراء
/1/1الف  .تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت
/1/2الف  .تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي
/1/3الف .توهين يا فحاشي يا هتك حرمت
/4الف.افتراء يا نشر اكاذيب
/2الد.ضرا و جرح
/2/1الف.ضرب شتم
/2/2الف.جرح
/3الد  .جعل و تزو ر
/3/1الف  .جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه)
/3/2الف  .جعل امضاي اساتيد يا مسئوالن دانشگاه
/3/3الف  .ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
/3/4الف  .جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري)
/3/5الف  .جعل عنوان
/4الد  .سرقت
/4/1الف  .سرقت اموالغيرمتعلق به دانشگاه
/4/2الف .سرقت اموال دانشگاه
/4/3الف  .سرقت و يا خريد  ،فروش يا افشاي سواالت يا ورقه هاي امتحاني
/4/4الف  .سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطالعات و دادهها
/5الد  .ارتجاء ،كالهبردار  ،اوتالس
/5/1الف  .اخذ يادادن رشوه يا كالهبرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه
/5/2الف  .اخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان
/5/3الف  .كالهبرداري در دانشگاه

 /5/4الف .اختالس
/5/5الف  .فعاليت در شركتهاي هرمي و امثال آن
/6الد  .ش هدار  ،حمل ،ور د و فرو

و استفادا اي سالح

/6/1الف  .نگهداري ،حمل ،خريد و فروش
/6/2الف  .تهديد يا استفاده از سالح
/7الد  .قتل
/7/1الف  .ارتكاب قتل عمد
/7/2الف  .مباشرت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد
/7/3الف  .قتل غير عمد يا مشاركت در آن

ا ا رسندگد به تخلفاز اويشد و ادار

/1ا  .تقلب در اات ان ا تكالند اربوط
/2ا  .فرستادن شخص د ر بيا وود به اات ان ا شركت بيا د ر در اات ان
/2/1ب  .فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان
/2/2ب  .شركت به جاي ديگري در امتحان
/2/3ب  .فرستادن ديگري به جاي خود در كالس درس يا شركت به جاي ديگري در كالس درس
/3ا  .ارتكاا هر فعلد اي سو اشخاص حقنقد كه اوجب اوالل ا وقفه ا ازاحمت در اجرا برشااهها داشج اا ا
وواب اا شود.
/3/1ب  .اخالل يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامهها يا نظم خوابگاه
/3/2ب  .اخالل يا ايجاد وقفه در برنامهها يا نظم دانشگاه
/3/3ب  .عدم رعايت مقررات دانشگاه
/3/4ب  .عدم رعايت مقررات خوابگاه
/3/5ب .دادن اطالعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق
/4ا  .ا راد وآارز به ااوال ممواد ا وووصد و ا وناشت در اااشت
/ 4/1ب  .ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي
/4/2ب  .ايراد خسارت به اموال شخصي و يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي

ج ارسندگد به تعرضاز د ند – تخلفاز سناسد و ا ااننتد
/1ج  .دادن اطالماز والف واق

ا كتمان واقعناز اي رو ممد شآبتبه وود ا گروهكها ا ارا ا افآد ا افرادوابآته

به شها
/2ج  .مضو ت در گروهكها ا ارا ا افاسد ا ال د ا هوادار واشيا هر ممل به شف

شها

/2/1ج  .عضويت يا هواداري از گروههاي غيرقانوني منحله(گروههاي كه به موجب احكام قضايي فعاليت آنها ممنوع شده باشد)
/2/2ج  .انجام اعمالي كه به نفع گروههاي غيرقانوني باشد.
/3ج  .فعالنت ها و تبلنغ به شف گروهكها و اكاتب ال اد و غنرقاشوشد
/4ج  .توهن .به شعائر و اقدساز اسالاد ا الد ،اد ان رسمس كجور و ا ارتكاا اممالد بر ضد شظا جمهور اسالاد
ااشند تظاهر به روي ووار  ،توهن .به حياا،ف اشد ،شعار شو آد ،پخ

امالانه وشظا ر ن)

/5ج  .ا ياد بلوا و شوا در ا نط داشج اا

د  -رسندگد به تخلفاز اوالقد:
/1د  .استفادا اي امتناد ور اخدر ،توهميا ،شنرو يا ،رواش ردان و )...ا شرا ومر ا قمار ا اداوله در ور د و فرو
توي

و

ا  .گوشه اوارد

/1/1د .استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مرتبط
/1/2د  .استفاده از مواد اعتيادآور
/1/3د  .اعتياد به مواد اعتيادآور
/1/4د  .نگهداري  ،خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور
/1/5د .تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور
/1/6د  .استفاده از مشروبات الكلي
/1/7د  .نگهداري،خريد و فروش وتوزيع مشروبات الكلي
/1/8د  .تشكيل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شركت در آن
/ 1/9د  .ارتكاب قمار ،تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آالت و وسايل قمار
/2د  .استفادا اي فر وردا ها شما جد ،گو جد ا شوشتار غنراياي ا اداوله در ور د و فرو

ا تكثنر و توي

ا.

گوشه ا ووالز
/2/1د  .است فاده از فرآورده هاي نمايشي ،گويشي يا نوشتاري غيرمجاز ،نظير :عكس ،نشريات ،فيلم يا فرآوردههاي رايانهاي حاوي تصاوير
مستهجن
/2/2د  .خريد و فروش ،تكثير و توزيع فرآوردههاي نمايشي ،گويشي يا نوشتاري غيرمجاز ،نظير :عكس ،نشريات ،فيلم يا فرآوردههاي
رايانهاي حاوي تصاوير مستهجن
/2/3د  .تخلفات رايانهاي و الكترونيكي
/3د  .مد رما ت پوش

اسالاد و استفادا اي پوش

و غنر انطبق بر شئون داشج اا ا را

ابتذل

/4د  .استفادا اي ابزار شما جد ،گو جد ا شوشتار غنراياي ا اداوله در ور د و فرو ا توي و تكثنر ا  .گوشه ابزار.
/ 4/1د  .استفاده از ابزار نمايشي ،گويشي يا نوشتاري غيرمجاز ،نظير :عكس ،كتب ،نشريات ،نوارويدئو ،لوحهاي فشرده يا آالت لهو و لعب
/ 4/2د  .ترويج ،توزيع يا تكثير ابزار نمايشي ،گويشي يا نوشتاري غيرمجاز ،نظير :عكس ،كتب ،نشريات ،نوارويدئو ،لوحهاي فشرده يا آالت
لهو و لعب
/ 5د  .مد رما ت شؤون داشجيو د
/5/1د  .ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانشجويي محسوب ميشود ( مانند عدم رعايت حقوق ديگران ،پرخاشگري ،ايجاد
درگيري و …)
/5/2د  .عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم
/5/3د  .ايجاد مزاحمت
/6د  .داشت .رابطه شااجروع
/7د  .تجكنل ا شركت در جلآاز شااجروع
/7/1د  .شركت در جلسات نامشروع
/7/2د  .تشكيل يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع
/8د  .اشيا ممل انافد مفت

 2ا تفكنك تنبنهاز:ستناد و تطبيق دقيقتر احكام انضباطي تنبيهات ماده  7آيين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:
الد ا تنبنهاتد كه با حكم شوراها اشضباطد داشج اا و شورا اركز اشضباطد شآبت به داشجيو ان اد تواشد اممال شود.
. 1احضار و اوطار شفاهد
. 2تذكر كتبد بدون درج در پروشدا داشجيو
 . 3اوطاركتبد بدون درج در پروشدا داشجيو
 . 4تذكر كتبد و درج در پروشدا داشجيو
 . 5توبنخ كتبد و درج در پروشدا داشجيو
 . 6دادن شمرا  0/25در درس ا اات ان اربوط به تخلد
 . 7ا روانت اي تآهنالز رفاهد داشج اا ا ا ياد تغننر در شها اي قبنل وا  ،وواب اا و غنرا اي ك ااا تا ادز ياان باقد ااشدا اي
ت ونل
 . 8در افت وآارز اي داشجيو در اوارد كه تخلد انير به ا ياد ضرر و ي ان به داشج اا ا بنتالمال شدا باشد.
 .9ان اوقت اي ت ونل به ادز ك شنمآال بدون احتآاا سنواز
 .10ان اوقت اي ت ونل به ادز ك شنمآال با احتآاا سنواز
 . 11ان اوقت اي ت ونل به ادز دو شنمآال بدون احتآاا سنواز
 . 12ان اوقت اي ت ونل به ادز دو شنمآال با احتآاا سنواز
 .13ان اوقت اي ت ونل به ادز سه شنمآال بدون احتآاا سنواز
 . 14ان اوقت اي ت ونل به ادز سه شنمآال با احتآاا سنواز
 . 15ان اوقت اي ت ونل به ادز چهار شنمآال بدون احتآاا سنواز
 . 16ان اوقت اي ت ونل به ادز چهارشنمآال با احتآاا سنواز
 . 17تغننر ا ل ت ونل داشجيو ه مراا با تغننر رشته ت ونلد در صورز لزو )
 . 18تبد ل دورا ت ونلد داشجيو اي روياشه به شباشه
 . 19اوراج داشجيو اي داشج اا با حفظ حق شركت ايدد در ياون ورود
 .20ا روانت اي ت ونل در كلنه داشج ااها اي 1تا  5سال با حفظ حق شركت ايدد در ياون ورود

مراحل رسیدگی به تخلفات در
شورای انضباطی

الف -طرح تذکر ارشادی:
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
قبل اي تجكنل پروشدا اشضباطد ،شآابت باه دماوز اي داشجايو باه ا ال شاورا اشضاباطد و ارائاه تاذكرها
ارشاد حآب اوارد ارتكابد  ،اقدا و اراتب را اكتوا شما د.

ب -تصمیم گیری:
چناشچه به تذكراز دادا شادا توجاه شنما اد ،احضاار و در وواوص ااوارد اطارح شادا باه و تاذكراز الي
دادا انجااود و ااهاااراز و كتباار در پروشاادا رباات اااد گااردد .پااس اي اواااحبه جهاات تااارنر ن باار رفتااار
داشجيو و اص الحاز صورز گرفته ايدد را ت قنقاد باه ممال اادا و پاس اي تكمنال ت قنقااز ،پروشادا جهات
طاارح در جلآااه شااورا باادو ارسااال ان ااردد كااه در ا اا .جلآاااز احكااا اطااابق شاانوا شااااه اجرا ااد
شااوراها اشضااباطد و اتناسااب بااا تخلفاااز صااورز گرفتااه صااادر ااادگااردد .پااس اي صاادور حكاام شااورا
اشضباطد بدو و ت و ل ن به داشجايو ،و ااد تواشاد طاد اادز  10روي اي تاار خ ت و ال حكام ،دروواسات
تيد د شظر وود را شآبت باه حكام صاادرا باه صاورز اكتاوا باه دفتار شاورا ت و ال شما اد .در صاورتنكه
تقاضا داشجيو دارا شكاز قابل توجهد بودا و شناي به ارائاه توضان از جد اد و اا اادار

اآاتند باا شاد،

ايدد را با داشجيو اواحبه اد شود و ااهااراز شااابردا باه طاور كااال در پروشادا و ربات و جهات صا ت و
سقم ن ايدد را پروشدا به گروا ت قنق ارجااع تاا پاس اي ت قناق پروشادا در جلآاه تيد ادشظر اطارح گاردد.
و در شها ت پس اي طارح پروشادا در جلآاه شاورا اشضاباطد تيد ادشظر حكام صاادرا قطعاد والي االجاراء
اد باشد.

نحوه رسیدگی و
صدور احکام

شوراها اشضباطد داشجا اا هاا ااد تواشناد باه كلناه گازار

هاا رساندا در ااورد داشجايو ان ،رساندگد باه

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 .
ضمن را الي به تذكر اسات ارتكااا هار تخلاد ا كاوانتد را در پاد وواهاد داشات و تكارار ن تخلاد ،ااد تواشاد
اوجب ا كوانت باالتر گردد.

