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  تفکیک تخلفات :-1
از  1نبیهات متناسب براساس ماده نامه با قید تاین آیین 6نامه انضباطی دانشجویان، تخلفات مندرج در ماده آیین 7ماده  3در راستاي تعمیم اجراي تبصره 

  		شوند.این بخش به شرح زیر تفصیل داده می
  وظایف شوراهاي انضباطی دانشگاه و شوراي مرکزي انضباطی: آیین نامه: حدود اختیارات و 6ماده 

  

  رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت و...)الف ـ 

  الف . تهدید،تطمیع،توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء/1
  تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت .الف /1/1
  تطمیع براي ارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذي .الف /2/1
  توهین یا فحاشی یا هتک حرمت.الف /3/1
  افتراء یا نشر اکاذیب.الف/4
  الف.ضرب و جرح/2
  ضرب شتم.الف/1/2
  جرح.الف/2/2
  الف . جعل و تزویر/3
  جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه) .الف /1/3
  جعل امضاي اساتید یا مسئوالن دانشگاه .الف /2/3
  ارائه اسناد جعلی به دانشگاه .الف /3/3
  جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاري) .الف /4/3
  جعل عنوان .الف /5/3
  الف . سرقت/4
  سرقت اموالغیرمتعلق به دانشگاه .الف /1/4
  سرقت اموال دانشگاه .الف /2/4
  سرقت و یا خرید ، فروش یا افشاي سواالت یا ورقه هاي امتحانی  .الف /3/4
  هاالف . سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطالعات و داده/4/4
  الف . ارتشاء، کالهبرداري، اختالس/5
  اخذ یادادن رشوه یا کالهبرداري از شخصیت هاي حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه  .الف /1/5
  اخذ یا دادن رشوه از یا به یکی از دانشگاهیان . الف/2/5
  کالهبرداري در دانشگاه .الف /3/5

  تخلفات و تنبیهات
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  اختالس.الف  /4/5
  هاي هرمی و امثال آنفعالیت در شرکت. الف /5/5
  الف . نگهداري، حمل، خرید و فروش و استفاده از سالح/6
  نگهداري، حمل، خرید و فروش .الف /1/6
  از سالحتهدید یا استفاده  .الف /2/6
  الف . قتل/7
  ارتکاب قتل عمد.  الف/1/7
  مباشرت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد .الف /2/7
  قتل غیر عمد یا مشارکت در آن .الف /3/7
	  

  رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداريب ـ  

	  
  ب . تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط/1
  		شرکت بجاي دیگري در امتحانب . فرستادن شخص دیگري بجاي خود به امتحان یا /2
  ب . فرستادن دیگري به جاي خود در امتحان/1/2
  ب . شرکت به جاي دیگري در امتحان/2/2
  ب . فرستادن دیگري به جاي خود در کالس درس یا شرکت به جاي دیگري در کالس درس /3/2
  .شود هاي دانشگاه یا خوابگاهدر اجراي برنامه ب . ارتکاب هر فعلی از سوي اشخاص حقیقی که موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمت/3
  ها یا نظم خوابگاهب . اخالل یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت براي برنامه/1/3
  ها یا نظم دانشگاهاخالل یا ایجاد وقفه در برنامه .ب /2/3
  عدم رعایت مقررات دانشگاه .  ب/3/3
  عدم رعایت مقررات خوابگاه . ب/4/3
  العات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایقدادن اط.ب /5/3
  ب . ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت/4
  ب . ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داري از اموال عمومی/1/4
  ب . ایراد خسارت به اموال شخصی و یا خیانت در امانت داري از اموال شخصی/2/4

	  

  تخلفات سیاسی و یا امنیتی –ج ـرسیدگی به تعرضات دینی 
  ه آنهابهاي محارب یا مفسد یا افرادوابسته دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از روي عمد نسبتبه خود یا گروهکج . /1
  هاي محارب یا مفاسد یا ملحد یا هواداري وانجام هر عمل به نفع آنهاج . عضویت در گروهک/2
  )ها ممنوع شده باشدهاي که به موجب احکام قضایی فعالیت آنهاي غیرقانونی منحله(گروهج . عضویت یا هواداري از گروه/1/2
  هاي غیرقانونی باشد. ج . انجام اعمالی که به نفع گروه/2/2
  ها و مکاتب الحادي و غیرقانونیج . فعالیت ها و تبلیغ به نفع گروهک/3
	  

د تظاهر به ماننشعائر و مقدسات اسالمی یا ملی، ادیان رسمس کشور و یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوري اسالمی (ج . توهین به /4
  فحاشی، شعار نویسی، پخش اعالمیه ونظایر آن)روزي خواري، توهین به حجاب،

	  
  ج . ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه/5
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  رسیدگی به تخلفات اخالقی: -د 
  ش و توزیع این گونه مواردزا، نیرو زا، روانگردان و...) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فرواعتیاد آور(مخدر، توهمد . استفاده از /1
  استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط. د/1/1
  آور اعتیاد د . استفاده از مواد/2/1
  آوراعتیاد اعتیاد به مواد . د/3/1
  آوراعتیاد نگهداري ، خرید و فروش یا توزیع مواد . د/4/1
  تشکیل جلسه یا همکاري براي استعمال مواد اعتیادآور . د/5/1
  استفاده از مشروبات الکلی . د/6/1
  خرید و فروش وتوزیع مشروبات الکلینگهداري،.  د/7/1
  مشروبات الکلی و دعوت از دیگران براي شرکت در آند .  تشکیل یا مشارکت در جلسه یا جلسات براي استفاده از /8/1
  د . ارتکاب قمار، تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداري آالت و وسایل قمار/9/1
  نه محصوالتاستفاده از فرآورده هاي نمایشی، گویشی یا نوشتاري غیرمجازیا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گو. د /2
  اي حاوي تصاویر مستهجنهاي رایانهفاده از فرآورده هاي نمایشی، گویشی یا نوشتاري غیرمجاز، نظیر: عکس، نشریات، فیلم یا فرآوردهاست. د /1/2
تصاویر  اي حاويهاي رایانهآوردهنمایشی، گویشی یا نوشتاري غیرمجاز، نظیر: عکس، نشریات، فیلم یا فرهاي . خرید و فروش، تکثیر و توزیع فرآوردهد /2/2

  مستهجن
  اي و الکترونیکید . تخلفات رایانه/3/2
  د . عدم رعایت پوشش اسالمی و استفاده از پوشش و غیر منطبق بر شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل/3
  زار.مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابد . استفاده از ابزار نمایشی، گویشی یا نوشتاري غیرمجاز یا /4
  آالت لهو و لعب هاي فشرده یاد . استفاده از ابزار نمایشی، گویشی یا نوشتاري غیرمجاز، نظیر: عکس، کتب، نشریات، نوارویدئو، لوح/1/4
  و لعب  هاي فشرده یا آالت لهود . ترویج، توزیع یا تکثیر ابزار نمایشی، گویشی یا نوشتاري غیرمجاز، نظیر: عکس، کتب، نشریات، نوارویدئو، لوح/2/4
  . عدم رعایت شؤون دانشجویی/د  5
  ) …جاد درگیري و پرخاشگري، ای	شود ( مانند عدم رعایت حقوق دیگران،ارتکاب اعمال یا رفتاري که خالف منزلت دانشجویی محسوب می . د/1/5
  عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم . د/2/5
  ایجاد مزاحمت . د/3/5
  رابطه نامشروعد . داشتن /6

  تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.  د/7

  د . شرکت در جلسات نامشروع/1/7

  د . تشکیل یا همکاري در تشکیل جلسه نامشروع/2/7

  د . انجام عمل منافی عفت/8
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  می شوند:آیین نامه بصورت زیر تفکیک  7تر احکام انضباطی تنبیهات ماده ستناد و تطبیق دقیقـ تفکیک تنبیهات: 2
                         تواند اعمال شود.  الف ـ تنبیهاتی که با حکم شوراهاي انضباطی دانشگاه و شوراي مرکزي انضباطی نسبت به دانشجویان می

  اخطار شفاهیاحضار و . 1
  تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو. 2
  . اخطارکتبی بدون درج در پرونده دانشجو 3
  . تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو 4
  . توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو 5
  درس یا امتحان مربوط به تخلف در 25/0. دادن نمره  6
  باقی مانده از تحصیل . محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آنها از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان 7
  باشد. المال شده. دریافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت 8

  . منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات9  

  . منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات10 

             . منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات                                                      11

  				سنوات از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب . منع موقت 12

  . منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات13
                           . منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات                                                       14

          تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات                                                   . منع موقت از 15 

               . منع موقت از تحصیل به مدت چهارنیمسال با احتساب سنوات                                                      16 

      مراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم)                                         . تغییر محل تحصیل دانشجو (ه 17

  . تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه 18 

  . اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي                                                19

  سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي 5تا  1ها ازت از تحصیل در کلیه دانشگاه. محرومی20

  


