
  باسمه تعالی

 نیی انهم شورای انضباطی دانشجویانآگزیده ای از 

وزری نظر  دبیرخاهن،شورای بدوی و شورای تجدیدنظر است :دارای هس بخش  این شورا انضباطی دانشجویان تنها مرجع دااگشنه است هک صالحیت رسیدگی هب تخلفات دانشجویان را دارا می باشد،شورای 

 .ی گرددپس از وصول گزارش تخلف هب دبیرخاهن تحقیقات تکمیلی توسط این دبیرخاهن انجام و رپونده جهت رسیدگی و صدور رای ،رد شورای بدوی مطرح م معاونت دانشجویی اداره می شود  ،

 .بت هب رای صارده تجدید نظر خواهی نمایدرد صورت محکومیت رد مرحله بدوی ،دانشجو می تواند ظرف مدت ده روز از زمان ابالغ رای نس 

 حدود اختیارات ووظایف شورای انضباطی 

 ....تهدید، تطمیع،توهین،ضرب وجرح،جعل،سرقت و:رسیدگی هب جرائم عمومی دانشجویان ازقبیل(الف

 :موزشی و اداری از قبیل آرسیدگی هب تخلفات (ب

 .یا شرکت هب جای دیگری رد امتحان تقلب رد امتحان،فرستادن شخص دیگری هب جای خود ردامتحان *

گاه شود * کاب ره فعلی هک موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمت رد اجرای ربانهم اهی دااگشنه یا خواب  .ارت

گاهعدم رعایت *اریاد خسارت هب اموال دااگشنه                                     *   مقررات خواب

ء حرکت داخل دااگشنه باشد یا خارج از )عدم رعایت مقررات دااگشنه*  (آنمانند شرکت رد اردواهی دانشجویی بدون اخذ مجوز از مدرییت فرهنگی دااگشنه ،اعم از اینکه مبدا

 .....و

 تخلفات اخالقی(ج

                                                   رعایت پوشش انمناسب  معد*                                                       استعمال دخانیات رد دااگشنه و اماکن وابسته*                                                            استعمال مواد مخدر*                                                       عدم رعایت شئوانت دانشجویی *

تشکیل یا شرکت رد جلسات انمشروع و *
.... 



 تخلفات سیاسی(د

 توهین هب شعارئ اسالمی یا ملی*       

 ....شوب رد محیط دااگشنه وآایجاد بلوا و *

 تنبیهات 

 تنبیهاتی هک با حکم شورای انضباطی دااگشنه ردمورد دانشجو می تواند اعمال شود

 تذکر کتبی بدون ردج رد رپونده -2                  احضار و اخطار شفاهی           -1

 تذکر کتبی با ردج ردرپونده         -4اخطار کتبی بدون ردج ردرپونده                   -3

 رد ردس مورد امتحان% 25نمره  -6توبیخ کتبی با ردج رد رپونده                    -5

گاه،)محرومیت از تسهیالت رافهی دااگشنه  -7  ...(وام وخواب

تحصیلی نیز محاسبه شود -8
کثر ات دونیمسال هک می تواند رد سنوات  تحصیل حدا

 .منع موقت از

 کان اجرای چند تنبیه همزمان نیز وجود دارد  -1تذکر  (رد ردس مورد امتحان و توبیخ کتبی با ردج ردرپونده%25هب عنوان مثال رد مورد تقلب ،ردج نمره )ام

 کام -2تذکر  .و دستورات صارده توسط شورای انضباطی و یا تکرار تخلفات موجب تشدید تنبیه خواهد شد تمرد از اجرای اح

 ردمورد دانشجو می تواند اعمال شود وزارت علوم تنبیهاتی هک فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی: 

کثر ات -1 -1 تحصیل حدا
 (با یا بدون احتساب سنوات)نیمسال 4منع موقت از 

تحصیل -2 -2
 دانشجوتغییر محل 

تحصیل رد کلیه دااگشنههای کشور-3 -3
 (سال5ات )محرومیت از 

 



 کام صارده  :نحوه اعتراض دانشجوهب اح

کثر ظرف مدت - کام اولیه دانشجو می تواند حدا رک و اسناد روز از اترخی ابالغ حکم اعتراض مستدل خود را 11ردمورد اح  انضباطی تسلیم نماید شورای هب  همراه مدا

 -تذکر و راهنمایی 

 .انشجو نخواهد بودصرف صدور احضارهی و دعوتناهم و نیز انجام مصاحبه و رپکردن ره گوهن فرمی رد محل دبیرخاهن شورای انضباطی هب معنای پیشینه سوء ربای د*-

 .کلیه تصمیمات رد مورد رپونده اهی تخلف دانشجویان توسط شورای انضباطی اخذ می شود*

کام و انهم اهی ارسالی از ا*  (گزارشهای واصله نیز محرماهن تلقی خواهد شد)سوی شورای انضباطی محرماهن و ااشتنر مفاد ان جازی نمی باشدح

 دبیرخاهن شورای انضباطی دانشجویان                                                                                                                              


