
 آیین نامه انضباطی دانشجویان

 

 کلیات -۱ماده 

دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل ،کار آموزی ،کارورزی،دستیاری،بازدید علمی و بخش های شبانه روزی و در هر جا 

که به عنوان دانشجو حضور دارد آئین نامه انضباطی را رعایت نموده و عملی که خالف شئون و حیثیت دانشجوی دانشگاه 

 م ندهد.جمهوری اسالمی و ناقض این آئین نامه باشد انجا

منظور از دانشگاه در این آیین نامه کلیه موسسات و مراکز اموزش عالی است که مدارک رسمی باالتر از دیپلم صادر می نماید 

 و منظور از دانشجو نیز فردی است که در دانشگاه تحصیل می کند .

 حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی مرکز -۲ماده

 (…دانشجویان )از قبیل سرقت ،جعل و رسیدگی به جرائم عمومی -الف(

 ب(رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل:

 تقلب در جلسه امتحان -۱

 فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان -۲

 ارتکاب هر عملی که موجب اخالل یا وقفه در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود. -۳

 یت المالایراد خسارت به اموال دانشگاه یا ب -۴

 تخلفات سیاسی: -ج(

 دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.-۱



 عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها. -۲

 روهک ها و مکاتب الحادی.فعالیت و تبلیغ به نفع گ -۳

 (…توهین به شعائر اسالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد جمهوری اسالمی )مانند شعار نویسی، پخش اعالمیه و -۴

 ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه -۵

 تخلفات اخالقی: -د

 ین گونه مواد.استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع ا -۱

استفاده از نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش ،تکثیر و توزیع اینگونه  -۲

 وسایل

 عدم رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل. -۳

 الت لهو و لعب.استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب ،مجالت ،عکس های مستهجن و یا آ -۴

 عدم رعایت شئون دانشجویی -۵

 داشتن رابطه نامشروع -۶

 تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع -۷

 انجام عمل منافی عفت -۱

 تنبیهات -۳ماده 

 محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاههای کشور -۳



:رئیس دانشگاه مجاز است که تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی از ورود وی به دانشگاه ۱تبصره

 روز تجاوز نکند. ۱۰جلوگیری به عمل آورد.مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از 

شرکت دارد)از قبیل سفرهای علمی ،محل های هرگاه دانشجویی در حین فعالیت هائی که به عنوان دانشجو  -۲تبصره

کارآموزی و غیره(مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین کشور مستوجب کیفر باشد.کمیته انضباطی به موازات اعمال تبیهات 

 مقرر در این آئین نامه ،پرونده اتهامی دانشجو را به مراجع ذیصالح نیز ارسال می نماید.

رج از محوطه دانشگاه مرتکب خالفی شود که بنابرقوانین کشوری مستوجب کیفر باشد. پش :هرگاه دانشجویی در خا۳تبصره

از اعمال مجازات توسط مقامات و مراجع قضایی، سابقه کیفری در پرونده دانشجویی وی ضبط خواهد شد و در این مورد حکم 

 اتباع خواهد بود. مراجع ذیصالح در مورد صالحیت ادامه تحصیل دانشجو برای کمیته انضباطی الزم

 تمرد از اجرای احکام و دستورات صادره توسط کمیته انضباطی یا تکرار تخلفات ،موجب تشدید تنبیه خواهد شد. -۴تبصره

به منظور تحکیم و تثبیت ارزشهای واالی اسالمی و حفظ قداست محیط دانشگاه ها،رعایت موارد ذیل برای کلیه اقشار دانشگاهی 

 دانشجویان و کارمندان جهت اجرا ابالغ می گردد.اعم از هیات علمی ،

 الف(الگوههای رفتاری برای برادران و خواهران

 گفتار و رفتار بر اساس اخالق اسالمی -۱

 پرهیز از اختالط نامناسب در امکان عمومی دانشگاه )سالن مطالعه ،کتابخانه کالسها،غذاخوری و غیره( -۲

 فرهنگ ترویج عنوان به و بوده اجتماعی و اسالمی شئون با مغایر که…یاء،پوشاک و پرهیزاز استفاده انواع وسایل ،اش -۳

 .شود می محسوب غرب مبتذل

 ب(الگوههای پوششی برای خواهران:



استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر، مانتو،شلوار و مقنعه بلند مناسب )به نحوی که موهای سر کامال پوشیده باشد(به همراه  -۱

 یم )،کفش پاشنه کوتاه در رنگ های سنگین(.جوراب ضخ

 پرهیز از هرگونه آرایش با استفاده از زیور آالت و عطر در محیط دانشگاه. -۲

 ج(الگوه های پوششی برای برادران:

 عدم استفاده از پیراهن های آستین کوتاه و پوشش با رنگ های تند و لباس های تنگ و غیر متعارف -۱

 عدم آرایش مو با سبک های غیر متعارف و زننده. -۲

 عدم استفاده از طالجات )مانند انگشتر،گردنبند،ساعت و غیره( -۳

 مفاد این دستور العمل به نحوی مقتضی به اطالع کلیه دانشگاههیان رسانده و در اماکن عمومی دانشگاه نصب شده است.

ها و مراکز آموزش عالی می باشد که می تواند با کمک کمیته های انضباطی دانشگاه روسای دستورالعمل این مستقیم مسئول –

 دانشجویان ،هیات رسیدگی انتظامی هیات علمی دانشگاهها با متخلفین برخورد نمایند.

 


