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 اسالمی جمهوری دانشجویان انضباطی ۀنامآیین

 (فرهنگی انقالب عالی شورای 20/4/1374 مورخ جلسه چهارمین و پنجاه و سیصد مصوب)

 :تعاریف - 1 ماده

 لتیدو پژوهشی و عالی آموزش هایمجتمع و مؤسسات و هادانشگاه عالی، آموزش مؤسسه یا دانشگاه از منظور - الف

 مدرک پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و عالی آموزش و فرهنگ وزارتین مقررات طبق که است دولتیغیر یا

 .شودمی اطالق «دانشگاه» هاآن به نامهآیین این در که کنندمی صادر( معادل عنوان به ولو) دیپلم از باالتر رسمی

 شتغالا تحصیل به حضوریغیر یا حضوری صورت به هادانشگاه از یکی در که است فردی هر: داخل دانشجوی - ب

 .شودمی اطالق «دانشجو» آنبه نامهآیین این در که باشد داشته

 کشور زا خارج هایدانشگاه از یکی در ارزبگیر یا بورسیه دانشجوی عنوان به که فردی به: وابسته دانشجوی - ج

 .شودمی گفته کند،می تحصیل

 رانای اسالمی جمهوری دانشگاه در که شودمی گفته خارجی کشورهای تبعه دانشجوی به: خارجی دانشجوی - د

 .کندمی تحصیل

 اتمهخ اخراج یا انصراف یا موقت گواهی یا مدرک اخذ با و آغاز دانشگاه در اولیه نام ثبت زمان با: تحصیل زمان - ه

 .شودمی تلقی یافته

 :کلیات - 2 ماده

 و اعدف ضرورت و اسالمی حکومت و مبین شرع در پژوهشی و آموزشی محیطهای و اخالق و علم قداست به توجه با

 از اعم محیط هر در و تحصیل زمان طول در است موظف و مکلف دانشجو دانشجویان،عمومی حقوق از حراست

 ستهواب یا داخل دانشجوی از اعم دانشجو حیثیات و شئونخالف که عمل هر ارتکاب از دانشگاه از خارج و دانشگاه

 .شودمی برخورد وی با نامهآیین این مفاد اساس بر صورت این غیر در .کند خودداری باشد، خارجی یا

 :هاآن انتخاب چگونگی و دانشگاه بدوی انضباطی کمیته اعضاء ترکیب - 3 ماده

 .بدوی انضباطی کمیته رییس عنوان به دانشگاه دانشجویی معاون - 1

 نمایندگی تردف وجود صورت در ایشان االختیارتام نماینده یا دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی دفتر مسئول - 2

 .دانشگاه در رهبری معظم مقام

 .دانشگاه رییس انتخاب به دانشگاه علمی هیأت عضو نفر یک - 3
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 .دانشگاه رییس انتخاب به دانشگاه دانشجوی نفر دو - 4

 .رأی حق داشتن بدون بدوی ۀکمیت رییس انتخاب با بدوی انضباطی ۀکمیت دبیر - 5

 :باشند شرایط این واجد باید دانشگاه انضباطی ۀکمیت عضو دانشجوی دو - 1 تبصره

 شجویاندان دارند را کاردانی دوره فقط که مؤسساتی) باشند رسانده پایان به را کارشناسی دوره اول ۀنیم حداقل - 1

 و ارشد کارشناسی ۀدور دانشجویان ضمناً و( باشند شده کاردانی دوره دوم نیمه وارد باید هاآن انضباطی کمیته عضو

 مستثنی ماده این از باشند رسانده پایان به کشورداخل در را خود کارشناسی دوره تحصیالت که آن بر مشروط دکتری،

 .هستند

 .باشند دانشگاه خوب دانشجویان جزو اخالقی و درسی حیث از - 2

 سوء فاقد و تأهلم و داشته شهرت نظر استقالل و تعهد و تقوی به باید دانشگاه انضباطی کمیته اعضاء کلیه - 2 تبصره

 .باشند سابقه

 چنانچه ضمناً و است بالمانع هاآن مجدد انتخاب و شوندمی انتخاب سال دو مدت به 4 و 3 بندهای اعضاء - 3 تبصره

 رد حضور امکان دلیل هر به یا داشته موجهغیر غیبت متناوب جلسه 6 یا متوالی جلسهسه سال، سه طول در فوق اعضاء

 رییس صالحیت، عدم احراز صورت در یا باشند نداشته ماه 3 از بیش مدت به را دانشگاه انضباطی کمیته جلسات

 عهده به اءاعض غیبت بودن موجهغیر یا موجه تشخیص. کند اقدام جدید فرد انتخاب و هاآن عزل به تواندمی دانشگاه

 .است کمیته رییس

 رأی حق شتندا بدون کمیته جلسات در شرکت برای مطلع افراد از صالحدید به بنا تواندمی کمیته رییس - 4 تبصره

 .کند دعوت

 سه با نآ مصوبات و شودمی تشکیل رأی صاحب عضو دو حداقل و کمیته رییس حضور با کمیته جلسات - 5 تبصره

 .است اجراء قابل موافق رأی

 با نظر تجدید انضباطی کمیته احکام و بدوی کمیته رییس امضاء با دانشگاه بدوی انضباطی کمیته احکام - 6 تبصره

 .شودمی ابالغ دانشگاه نظرتجدید انضباطی کمیته دبیر امضاء

 :دانشگاه نظر تجدید انضباطی کمیته اعضاء ترکیب - 4 ماده

 .نظر تجدید کمیته رییس عنوان به دانشگاه رییس - 1

 .دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی دفتر مسئول - 2
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 .نظر تجدید کمیته دبیر عنوان به دانشگاه دانشجویی معاون - 3

 :دانشجویان انضباطی مرکزی کمیته اعضاء ترکیب - 5 ماده

 .کمیته رییس عنوان به عالی آموزشی و فرهنگ وزارت دانشجویی معاون - 1

 معظم قامم نمایندگان مرکزی شورای انتخاب به هادانشگاه از یکی در رهبری معظم مقام نمایندگی دفتر مسئول - 2

 .هادانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگان مرکزی شورای رییس حکم با و هادانشگاه در رهبری

 .عالی آموزش و فرهنگ وزیر انتخاب به حقوقدان نفر یک - 3

 .کمیته دبیر عنوان به رأی حق بدون دانشجویان انضباطی مرکزی کمیته سرپرست - 4

 .عالی آموزش و فرهنگ وزیر انتخاب به هادانشگاه علمی هیأت اعضاء از نفر یک - 5

 و گفرهن وزیر سوی از حکم صدور و انتخاب با هادانشگاه انضباطی کمیته اعضاء میان از دانشجو نفر یک - 6

 .عالی آموزش

 .مرکزی کمیته دبیر دعوت به بنا هادانشگاه از یکی دانشجویی معاون - 7

 .است بالمانع هاآن مجدد انتخاب و سال 3 منتخب اعضاء عضویت مدت - 1 تبصره

 موافق رأی 3 با جلسه تصمیمات و یابدمی رسمیت نفر 4 حضور با انضباطی مرکزی کمیته جلسات - 2 تبصره

 .است االجراءالزم

 و است هوابست عالی آموزش و فرهنگ وزارت به تشکیالتی نظر از دانشجویان انضباطی مرکزی کمیته - 3 تبصره

 .کندمی فعالیت فرهنگیانقالب عالی شورای نظر تحت

 داشتن بدون تهکمی جلسه در شرکت برای مطلع افراد از امر ضرورت و تشخیص به بنا تواندمی کمیته رییس - 4 تبصره

 .کند دعوت رأی حق

 .شودمی ابالغ مرکزی کمیته دبیر امضاء با دانشجویان انضباطی مرکزی کمیته احکام - 5 تبصره

 :اطیانضب مرکزی کمیته و دانشگاه انضباطی هایکمیته وظایف و اختیارات حدود - 6 ماده

 شوه،ر سرقت، جعل، جرح،و ضرب توهین، تطمیع، تهدید، قبیل از) دانشجویان عمومی جرایم به رسیدگی - الف

 (.قتل یا اختالس

 :مانند اداری و آموزشی تخلفات به رسیدگی - ب
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 .امتحان در تقلب - ب1.

 .امتحان در دیگری جای به شرکت یا امتحان در خود جای به دیگری شخص فرستادن - ب2.

 هایبرنامه اجرای در مزاحمت یا وقفه یا اخالل موجب که حقوقی یا حقیقی اشخاص سوی از عملی هر ارتکاب - ب3.

 .شود خوابگاه یا دانشگاه

 .المالبیت یا دانشگاه اموال به خسارت ایراد - ب4.

 :سیاسی تخلفات - ج

 ای مفسد یا محارب هایگروهک یا خود به نسبت عمد روی از واقعیات کتمان یا واقع خالف اطالعات دادن - ج1.

 .هاآن به وابسته افراد

 .هاآن نفع به عملی هر دادن انجام و هواداری یا ملحد یا مفسد یا محارب گروهکهای در عضویت - ج2.

 .الحادی مکاتب و گروهکها نفع به تبلیغ و فعالیت - ج3.

 خشپ شعارنویسی، مانند) اسالمی جمهوری نظام ضد بر اعمالی ارتکاب و ملی یا اسالمی شعائر به توهین - ج 4.

 ...( و اعالمیه

 .دانشگاه محیط در آشوب و بلوا ایجاد - ج5.

 :اخالقی تخلفات - د

 .مواد گونه این توزیع و فروش و خرید در مداخله یا قمار یا خمر شرب یا مخدر مواد استعمال د1.

 توزیع یر،تکث فروش، و خرید در مداخله یا مستهجن ایرایانه هایلوحه یا صوتی یا ویدئویی نوارهای از استفاده - د2.

 .وسایل گونه این

 .مبتذل آرایش یا پوشش از استفاده یا اسالمی پوشش رعایت عدم - د3.

 .لعب و لهو آالت یا و مستهجن عکسهای مجالت، کتب، تکثیر یا توزیع یا استفاده - د4.

 .دانشجویی شئون رعایت عدم - د5.

 .نامشروع رابطه داشتن - د6.

 .نامشروع جلسات در شرکت یا تشکیل - د7.

 .عفت منافی عمل انجام - د8.
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 :تنبیهات - 7ماده 

 .شفاهی اخطار و احضار - الف1.

 .دانشجو پرونده در درج بدون کتبی اخطار - الف2.

 .دانشجو پرونده در درج و کتبی تذکر - الف3.

 .دانشجو پرونده در درج و کتبی توبیخ - الف4.

 .25. نمره دادن - الف5.

 ...(.و خوابگاه وام، قبیل از) دانشگاه رفاهی تسهیالت از محرومیت - الف6.

 شده الالمبیت یا دانشگاه به زیان و ضرر ایجاد به منجر تخلف، که مواردی در دانشجو از خسارت دریافت - الف7.

 .باشد

 (.سنوات احتساب بدون یا احتساب با) تحصیلی نیمسال دو مدت تا تحصیل از موقت منع - الف8.

 در هشد مشخص موعد در حکم آن به و کرده صادر حکم دانشگاه بدوی انضباطی کمیته که مواردی در - 1 تبصره

 خواهد گاهدانش نظر تجدید انضباطی کمیته عهده به صادره حکم در نظر تجدیدکند، اعتراض دانشجو نامهآیین این

 .بود

 .بود خواهد انضباطی مرکزی کمیته تأیید به منوط 7 ماده لفا8. بند موضوع مجازات مجدد اعمال - 2 تبصره

 :شود اعمال تواندمی دانشجویان به نسبت انضباطی مرکزی کمیته حکم با فقط که تنبیهاتی - ب

 (.سنوات احتساب بدون یا احتساب با) تحصیلی سال نیم چهار تا تحصیل از موقت منع - ب1.

 حصیلت از محرومیت سنوات احتساب دانشجو، تحصیل مدت طول در و کمیته حکم اجرای از پس چنانچه - تبصره

 مدارک و لدالی ارائه از پس مرکزی کمیته شود، موجه عذر به متعذر دانشجو و شود دانشجوشدن التحصیلفارغ از مانع

 .ندک سنوات احتساب عدم به حکم تبدیل به اقدامتواندمی تشخیص به بنا بررسی، و دانشجو سوی از تعذر

 .دانشجو تحصیل محل تغییر - ب2.

 .شبانه به روزانه از دانشجو تحصیل دوره تبدیل - ب3.

 .ورودی آزمون در مجدد شرکت حق حفظ با دانشگاه از دانشجو اخراج - ب4.

 .سال 5 تا هادانشگاه کلیه در تحصیل از محرومیت - ب5.
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 به حکم واندتمی انضباطی مرکزی کمیته یا دانشگاه انضباطی کمیته تشخیص، به بنا ضروری موارد در - 1 تبصره

 (7 ماده بند چند یا 2از ترکیبی. )کند صادر ترکیبی صورت

 از انشگاهد انضباطی کمیته در متخلف دانشجوی پرونده به رسیدگی زمان تا است مجاز دانشگاه رییس - 2 تبصره

 در و کندن تجاوز ماه یک از دانشجو پرونده به رسیدگی مدت که این بر مشروطکند جلوگیری دانشگاه به وی ورود

 است جازم دانشگاه رییس شود،می ارجاع رأیاعالم و رسیدگی برای انضباطی مرکزی کمیته به که هاییپرونده مورد

 انشگاهد به دانشجوورود از ممانعت ایام تالقی صورت در. )کند جلوگیری ماه دو مدت تا دانشگاه به دانشجو ورود از

 (.کند رکتش سال نیم پایان امتحانات در دانشگاه رییس تشخیص با تواندمی دانشجو سال، نیم پایان امتحانات با

 باطیانض هایکمیته: مشابه تخلف موارد در و هادانشگاه در متفاوت هایسلیقه اعمال از ممانعت منظور به - 3 تبصره

 نامه،آیین 6 ماده د8. و د7. و د6. و د4. و د2. و د1. و ج5. بندهای مشمول تخلفاتخصوص در موظفند هادانشگاه

 نضباطیا مرکزی کمیته به نظر اعالم احیاناً و اطالع برایرا مراتب اختیارات، محدوده در حکم صدور و رسیدگی ضمن

 .کنند ارسال

 حلهایم علمی، سفرهای قبیل از) باشد داشته فعالیت دانشجو عنوان به مکانهایی در دانشجویی هرگاه - 4 تبصره

 انضباطی هکمیت باشد، کیفر مستوجب کشوری قوانین حسب بر که شود عملیمرتکب....( و خوابگاه کارآموزی،

 به حیتذیصال مراجع کاری حیطه در برخوردبرای را موارد نامه،آیین این حیطه در تخلف به رسیدگی ضمن تواندمی

 ضاییق مراجعبه خاطی دانشجوی معرفی و تخلف انعکاس به دانشگاه مجاز مرجع تنها حال هر به. دهد ارجاع نیز آنها

 .است دانشگاه آن انضباطی کمیته انتظامی، و

 ستوجبم کشوری قوانین بر بنا که شود خالفی عمل مرتکب دانشگاه محوطه از خارج در دانشجویی گاه هر - 5 تبصره

 است قضایی عمراج صالحیت در جزایی و کیفری قوانین و ضوابط چارچوب در ارتکابیجرم به رسیدگی باشد، کیفر

 .کند گیریتصمیم نامهآییناین 7 ماده حسب آن موازات به تواندمی انضباطی کمیته اما

 تشدید وجبم تخلف تکرار یا کندمی صادر انضباطی کمیته که دستوراتی و احکام اجرای از دانشجو تمرد - 6 تبصره

 .شد خواهد تنبیه

 .شود داده طالعا دانشجو همسر یا سرپرست یا ولی به تواندمی تخلف موارد انضباطی، کمیته تشخیص به بنا - 7 تبصره

 رکزیم کمیته و دانشگاه انضباطی هایکمیته تخلف، تکرار عدم و رفتار تصحیح احتمال صورت در - 8 تبصره

 در و ردنددرآو تعلیق حالت به تعهد اخذ از پس را حکم از بخشی یا تماماجرای تواندمی تشخیص به بنا انضباطی
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 دهاستفا و آمد خواهد در اجراء به هم تعلیقیحکم جدید، جرم مجازات اعمال بر عالوه تخلف، نوع هر تکرار صورت

 شرط به قیتعلیاحکام اجرای اعتبار و باشدمی مجاز یکبار فقط دانشجو تحصیل مدت طول در تبصره این موضوع از

 وابقس تحصیل، مدت طول در تخلف تکرار عدم صورت در و است دانشجو تحصیل پایان تا تخلف تکرار عدم

 شمول نامهآیین این 6 ماده موضوع تخلف موارد کلیه بر تبصره این ضمناً. شد خواهد خارجاو پرونده از محکومیت

 هایهکگرو در فعالیت یا عضویت - سالح از استفاده - مکرر سرقت -( لواط و زنا) شنیع اعمال :موارد این در اال دارد

 .الکلی مشروباتو مخدر مواد توزیع - محارب یا مفسد ملحد،

 در دانشجو لتحصی زمان در تخلف که دانشگاهی انضباطی کمیته انتقالی، و مهمان دانشجویان تخلفات به - 9 تبصره

 میتهک نباشد، دانشگاه آن در دانشجو حکم، اجرای موقع در چنانچه و کرد خواهدرسیدگی است گرفته صورت آنجا

 .شد خواهد صادره حکماجرای به مکلف است دانشجو تحصیل محل که دانشگاهی انضباطی

 :شده صادر آراء به دانشجو کردن اعتراض نحوه - 8 ماده

 دانشجو( 7 ماده - الف2. و الف1. هایبند) کندمی صادر دانشگاه بدوی انضباطی کمیته که احکامی مورد در - الف

 انشگاهد نظر تجدید انضباطی کمیته به را خود اعتراض اولیه، حکم رؤیت تاریخ از اداریروز 10 مدت ظرف تواندمی

 .شود نظر تجدید کمیته آن در تا کند تسلیم ذیربط

 دبای دانشجو و است بدوی انضباطی کمیته همان نظر تجدید مرجع الف2. و الف1. بندهای احکام مورد در - تبصره

 صادر قطعی حکم تا کند تسلیم کمیته آن به را خود اعتراض اولیه، حکم رؤیتتاریخ از اداری روز 10 مدت ظرف

 .شود

 صدور مراحل و نحوه( 7 ماده ب و الف بندهای) کندمی اتخاذ انضباطی مرکزی کمیته که تصمیماتی مورد در - ب

 :بود خواهد ترتیببدین دانشجو اعتراض و حکم

 و انشگاهد طریق از شود اعمال دانشجو درباره باید که نظر مورد تنبیه مورد در را خود نظر ابتدا مرکزی کمیته - ب1.

 .رساندمی وی اطالع به( اولیهحکم) کتبی حکم توسط رأساً یا

 طریق از. )ندک تسلیم مرکزی کمیته به را خود دفاعیه حکم، ابالغ از پس هفته دو مدت ظرف تواندمی دانشجو - ب2.

 (.دانشگاه باطیانض کمیته به رونوشت ارسال با انضباطی مرکزی کمیته به مستقیماًیا دانشگاه انضباطی کمیته

 .دکنمی صادر را قطعی حکم ماه یک مدت ظرف حداکثر دانشجو، دفاعیه مالحظه از پس مرکزی کمیته - ب3.
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 تا باید مکنم شکل هر به انضباطی مرکزی کمیته یا دانشگاه انضباطی کمیته سوی از صادره اولیه احکام - 1 تبصره

 .شود ابالغ متخلفدانشجوی به صدور از پس ماه یک

 .نیست االجراءالزم قطعی، حکم صدور زمان تا 8 ماده 1 تبصره موضوع رعایت با اولیه احکام - 2 تبصره

 وی زا اعتراض حق کند استنکاف اولیه حکم رویت اعالم از موجه غیر دالیل به دانشجو که صورتی در - 3 تبصره

 (.است انضباطی کمیته بودن، موجه غیرتشخیص مرجع. )شد خواهد سلب

 پرونده ارسال رد انضباطی مرکزی کمیته با موظفند هادانشگاه انضباطی هایکمیته کلیه - 9 ماده

 اجراء را طیانضبا مرکزی کمیته سوی از صادرهاحکام و کنند همکاری دیگر درخواستی موارد یا و

 .کنند

 دانشگاه در هنامآیین این به مسائل کلیه اجرای حسن بر نظارت مسئول دانشگاه رییس - 10 ماده

 .است

 انضباطی زیمرک کمیته وابسته، دانشجویان تخلفات به نهایی و بدوی رسیدگی مرجع - 11 ماده

 .است دانشجویان

 تحصیل تصالحی عدم یا صالحیت به تشخیص قضائی یا امنیتی مراجع که صورتی در - 12 ماده

 ارسال نضباطیا مرکزی کمیته به تخلف میزانو نوع ذکر با کتباً را مراتب باید بدهند، دانشجویی

 یا هادام عدم یا ادامه خصوص در شده، ارائه موارد اساس بر انضباطی مرکزی کمیته تا کنند

 صالحیت عدم ای صالحیت تشخیص مرجع حال هر به. کند گیریتصمیم دانشجو تحصیلچگونگی

 .است انضباطی مرکزی کمیته دانشجویان تحصیل

 میتهک تشکیل به مجاز ها،دانشگاه سایر اقماری هایدانشکده و جامع هایدانشگاه به وابسته هایدانشکده - 1 تبصره

 ضرورت تشخیص رجعم. است دانشگاه انضباطی کمیته طریق از انضباطی مرکزی کمیتهبه آنها وابستگی و اندانضباطی

 کمیته عهده به مجوز صدور و است دانشگاه نظر تجدید انضباطیکمیته هادانشکده گونه این در انضباطی کمیته تشکیل

 دانشگاه رییس دپیشنها با مورد حسبهادانشکده گونه این انضباطی هایکمیته اعضاء ترکیب و است انضباطی مرکزی

 .شوندمی انتخاب انضباطی مرکزی کمیته تأیید و

 نامهآیین قوف را خود مسلح نیروهای عضو دانشجویان تخلفات کلیه مسلح نیروهای به وابسته هایدانشگاه - 2 تبصره

 صورت در و کرد دخواهن رسیدگی قوا کل معظم فرماندهی و رهبری معظم مقام مصوبمسلح نیروهای انضباطی

 دانشجو ینا تحصیل ادامه. کندمی احاله انضباطی مرکزیکمیته به را مراتب تحصیل، ادامه از دانشجو دائم محرومیت
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 اساس بر ضباطی،ان مرکزیکمیته در تحصیل ادامه صالحیت تأیید از پس مسلح نیروهای به وابسته غیر هایدانشگاه در

 .بود خواهد سنجش سازمان ضوابط

 دانشجویان اتتخلف به تواندمی تشخیص به بنا ابتدائاً انضباطی مرکزی کمیته گزارش، وصول صورت در - 3 تبصره

 .کند رسیدگی

 الیع شورای در تصویب از پس ماه یک مدت ظرف در نامهآیین این اجرایی نامهشیوه - 13 ماده

 و تهیه یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وعالی آموزش و فرهنگ وزارتین توسط فرهنگی انقالب

 .شد خواهد ابالغ هادانشگاه کلیه به اجراء برای

 عالی شورای 20/4/1374 مورخ جلسه در تبصره 30 و بند 54 و ماده 14 در نامهآیین این - 14 ماده

 هایبخشنامه و هانامهآیین کلیه و است االجراءالزمتصویب تاریخ از و شد تصویب فرهنگی انقالب

 .است اعتبار فاقد نامهآیین این با مغایر


