چکیده ای از آئین نامه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه ها
اينجانب به همه نوجوانان و جوانان درمرحله اول وپدرران ومدادران ودواد ان ان دا درمرحلده دو و بده دوت مدردان و
روشنفكران دتسوز براي كشور در مرحله بعر وصيت مد كدن كده در ايد امدر م د كده كشدور ان را از ااديب نهده
ميرارد با جان و دل كوشش كنير و دانشهاه ا را به نسل بعر بسپارير و به همه نسل اي مسلسل وصيه ميكن كه بدراي
نجات خود و كشور عزيز و ااال اد ااز،دانشدهاه ا را از انحدرا و غربزدگد و شدرززدگ حفدو و پاادراري
كنير و با اي عمل انسان ااالم خود دات زرر اي بزرگ را از كشور زطع و انان را ناامير نمايير خراي ان پش يبان
و نه رار باد .
فرازي ازوصي نامه اياا ات رهبركبيرانقالب ااالم حضرت اما خمين (ره)

باعرض سالم و خيرمقدم به شما دانشپژوهان عزيز
اينك ميدانيد آشنايي با قوانين و ضوابط دانشجويي در طول زماا حصيايو و رعايا

دقياآ آ در ها

مصيط اعم از دانشكده و خارج از دانشكده ب اي ه دانشجو بسيار ض وري اس زي ا پايبند نبود و حعادي از
حدود قانوني به خاط ناآگاهي و يا ه عل ديگ باعث ه ج و ما ج و موجا با وز مشاكت عدياده با اي
دانشجويا گ امي خواهد بود و همچنين موجبا گستاخي ح يم شكناني كاه هاي ح متاي با اي مصايط
مقدس دانشگاه و علم قايو نبوده و درصدد حخ ي هوي دانشجويا عزيز هستند را ف اهم مينمايد .
شوراي انضباطي دانشگاه ب اب مفاد شيوهنامه اج ايي ميوب وزارحين مصتا

علاو حصقيقاا و بهداشا

درما و آموزش پزشكي نهادي حساس در مجموعه مدي ي دانشگاه اعت گ ديده و بعنوا م جع رسايدگي
و صدور احكا نسب

به شكايا و گزارشا در خيوص حخلفا كليه دانشجويا و دستيارا ميوب سييد

و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ  41/6/41و ميوبا اصتحي جلسا  124و 134مورخ  44/4/24و 44/8/5
شاوراي عاالي انقتب ف هنگي و شياوهنامه اجا ايي ماورخ  88/1/6ميوب وزراي مصت

بهداش درما و

آموزش پزشكي و علو حصقيقا و فناوري در كليه دانشگاهها انجا وظيفاه ماينمايناد پاساداري از جايگااه
رفيع دانشگاه و كمك به سالمسازي مصيطهاي آموزشي و پژوهشي و حأمين حقاو عماومي دانشاگاهيا از
ط يآ ح غي دانشجويا حفظ ك ام دانشجويي و مقابله با بينظمي هنجارشكني و نادياده گا فتن حقاو
ف دي و اجتماعي از اهداف مهمي مصسوب ميشود كه شوراي انضباطي در راساتاي كماك باه حصقاآ آنهاا
حشكيو گ ديده اس بديهي اس

حوجه به شيوه ب خورد صصيح و عالمانه با حخلفا دانشجويي و رعاي

در ام قضاو و حيميم گي ي جزء اصول اساسي و خدشه ناپذي شوراهاي انضباطي حلقي ميشود .

حقوا

بدينوسيله گزيدهاي از آييننامه انضباطي جه اطتع و صيان حضورحا اعت ميگ دد.اميدواريم در كسو
مقدس دانشجويي در حصكيم بنيههاي علمي ف هنگي اعتقادي و اختقي خود كوشا باشيد.
شوراهاي انضباطي دانشجويا و دستيارا شامو -4شوراي بدوي انضباطي -2شوراي حجديادنظ انضاباطي
كه ه دو در دانشگاه حشكيو ميگ دد -3شوراي م كزي انضباطي كه در وزار بهداشا درماا و آماوزش
پزشكي حشكيو ميگ دد .
نحوة رسيدگي و صدور احكام :
ماده  – 4شوراهاي انضباطي دانشگاهها ميحوانند به كليه گزارشهاي رسيده در مورد دانشجويا از سوي ها
يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخو يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صور اح از وقوع حخلف در حد
اختيارا خود حكم صادر نمايند .
تبصره  : 1چنانچه حخلف حوسط اعضاي حشكلها يا نش يا واقع شده باشاد اخاذ نظا كميتاههااي نااظ با
حشكلها يا نش يا دانشجوئي نيز حس مورد ب اي آغاز رسيدگي ض وري اس .
تبصره  : 2شوراي انضباطي دانشگاه مجاز به رسيدگي به حخلفاحي كه در مقطع حصيايلي قبلاي دانشاجو در
دانشگاه ديگ صور گ فته باشد نيس و در اينگونه موارد نظ شوراي م كزي انضباطي متك عماو خواهاد
بود .
تبصره  : 3صدور احكا ح كيبي اج ايي يا حعليقي مش وط ب رعاي مصدوده حعيين شده ب اي حخلفا مجاز
اس .
تبصره  : 4رسيدگي به ه يك از حخلفا يا ج ايم ارحكابي اعم از داخو و يا خارج از دانشگاه و يا مصيطهاي
وابسته و يا دعاوي م بوط به دانشجو در مصاكم قضائي مانع از رسيدگي انضباطي دانشگاه نخواهد بود .
تبصره  : 5در حمامي ج ايم در صور مصكومي قضائي كه منتهي به بازداشا موقا ياا حابد گ دياده
باشد چنانچه حكم انضباطي مص ومي از حصييو صادر نشود مد بازداش يا حبد جازء سانوا دانشاجو
مصسوب نگ ديده و بعد از پايا مد مصكومي ميحواند ادامه حصييو نموده و دانشگاه بايد به نصو مقتضاي
نسب

به ادامه حصييو دانشجو مساعد نمايد  .چنانچه مد مصكوميا

از ماد مجااز مقطاع حصيايلي

بيشت باشد دانشگاه موظف اس نصوه ادامه حصييو را با موقعي جديد آموزشي حطبيآ دهد .
تبصره  : 6چنانچه در گزارشها و شكايا اشخاص حقيقي يا حقوقي نتوا از ط يآ شوراي انضباطي احقاا
حآ نمود شورا مي حواند شخص را به ط ح دعوي در مصاكم قضائي هم اهي و ارشاد نمايد .اين موضاوع ماانع
از رسيدگي شوراي انضباطي نخواهد بود  .انعكاس موضوع در م اجع قانوني خارج از دانشاگاه حنهاا از ط ياآ
شوراي انضباطي و با هماهنگي و مشاوره دفت حقوقي دانشگاه صور ميپذي د .

تبصره  : 7در صور ارسال گزارش از ط ف م اجاع رسايدگي كنناده از جملاه مصااكم قضاائي ياا نيا وي
انتظامي و اح از ارحكاب حخلف دانشجو حوسط شوراي انضباطي حس صتحديد شورا ب اي حشديد يا حخفياف
حنبيه (درصور مجازا متخلف در مصاكم قضاائي ،عمو شاده و ممكان اسا ساابقه در پ وناده دانشاجو
نگهداري و پ ونده انضباطي مختومه گ دد .
تبصره  : 8صدور احكا انضباطي در خيوص دانشجويا حنها از ط يآ شوراهاي انضباطي صور ميگي د و
ساي نهادها يا مسئوال دانشگاه جز در مقا اج اي احكا صادر شده از سوي شاوراهاي انضاباطي مجااز باه
صدور يا اج اي مفاد هي يك از حنبيها انضباطي نميباشند .رئيد دانشگاه موظف اس اين موضاوع را باه
كليه قسمتهاي دانشگاه جه اطتع و اقدا ابتغ نمايد .ه گونه اقادا از ساوي اشاخاص حقيقاي يااحقوقي
دانشگاه كه ب ختف اين حبي ه باشد خود حخلف اداري مصسوب شده و در م اجع ذييتح قابو پيگي ي اس .
تبصره  : 9ب اساس حعليما استمي و اصول قانوني امني و ميوني شه وندا و منع حجسد (اصول  22و
 25قانو اساسي ،اعضاي شورا و كاركنا دبي خانه شوراي انضباطي مجاز به حجساد در زنادگي خيوصاي
دانشجويا نبوده و موظفند كليه اطتعا م بوط به حخلف دانشجو را مص مانه حلقي نموده و از افشاي آ (به
جز همس و والدين با رعايا مياالح دانشاو ،خاودداري نمايناد  .در صاور حخلاف ها ياك از اعضااء ياا
كاركنا موضوع از ط يآ شوراي حجديدنظ يا شوراي م كزي انضباطي قابو پيگ ي اس .
تبصره  : 11پاسخگوئي به م اجع ذييتح استعت كننده نظي م اجع قضاائي گزين

ساازمانها و املاال آ

درخيوص سوابآ انضباطي دانشاجويا و دانا آموختگاا در دانشاگاه حوساط دبي خاناه شاوراي م كازي
انضباطي يا شوراي انضباطي دانشگاه به عنوا حنها م جع مجاز انجا ميگي د و روش آ حابع ح حيباي اسا
كه شوراي م كزي بعنوا رويه عملك د مشخص مي نمايد .
تبصره  : 11شوراهاي انضباطي بايد در موارد ض وري از جملاه حخلفاا اختقي باا دعاو از مسائول م كاز
مشاوره دانشجوئي دانشگاه ضمن به ه مندي از نظ ا مشورحي آ م كز كلياه حساسايتهاي الز در زميناه
روحيا ف دي و مسايو خانوادگي و اجتماعي را معمول داشته و حبعا مختلف احكا صادره را مادنظ قا ار
دهند .
-1تخلفات قابل بررسي در شوراي انضباطي دانشگاه :
الف -رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان ( تهديد،تطميع،توهين،ضرر و جرح،سرقت،رشروه،اختالس
قتل )

/4الف -حهديد حطميع حوهين فصاشي هتاكي افت ا
/4/4الف -حهديد يا ارعاب يا سل امني

/4/2الف -حطميع ب اي ارحكاب ج ايم يا حخلفا مندرج در اين شيوهنامه يا اخاذي
/4/3الف -حوهين يا فصاشي يا هتك ح م
/4/1الف -افت ا يا نش اكاذي
/2الف-ض ب و ج ح
/2/4الف -ض ب و شتم
/2/2الف-ج ح
/3الف -جعو و حزوي
/3/4الف-جعو اسناد دولتي خارج از دانشگاه
 /3/2الف – جعو امضاء اساحيد يا مسئوال دانشگاه
 /3/3الف – ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
 /3/1الف – جعو اسناد دانشگاه و استفاده از آ (اعم از مكتوب يا ن افزاري،
 /3/5الف – جعو عنوا
 /1الف – س ق
 /1/4الف – س ق اموال غي متعلآ به دانشگاه
 /1/2الف – س ق اموال دانشگاه
 /1/3الف – س ق و يا خ يد ف وش يا افشاء سئواال يا ورقههاي امتصاني
 /1/1الف – س ق و يا استفاده بدو اجازه اطتعا و دادهها
 /5الف – ارحشاء كتهب داري اختتس
 /5/4الف – اخذ و يا داد رشوه يا كتهب داري از شخيي هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه
 /5/2الف – اخذ يا داد رشوه از يا به يكي از دانشگاهيا
 /5/3الف – كتهب داري در دانشگاه
 /5/1الف – اختتس
 /5/5الف – فعالي در ش كتهاي ه مي
 /6الف – نگهداري حمو خ يد و ف وش و استفاده از ستح
 /6/4الف – نگهداري حمو خ يد و ف وش
 /6/2الف – حهديد يا استفاده از ستح
 /4الف – قتو

 /4/4الف – ارحكاب قتو عمد
 /4/2الف – مباش

يا مشارك يا معاون در قتو عمد

 /4/3الف – قتو غي عمد يا مشارك در آ
– رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

 /4ب  -حقل در امتصا يا حكاليف م بوط
 /2ب – ف ستاد شخص ديگ ي به جاي خود به امتصا يا ش ك به جاي ديگ ي در امتصا
 /2/4ب – ف ستاد ديگ ي به جاي خود در امتصا
 /2/2ب – ش ك به جاي ديگ ي در امتصا
 /2/3ب – ف ستاد ديگ ي به جاي خود در كتس درس يا ش ك به جاي ديگ ي در كتس
 /3ب – ارحكاب ه فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موج

اختل يا وقفه يا مزاحم در اج اي ب نامههاي

دانشگاه يا خوابگاه شود .
 /3/4ب – اختل يا ايجاد وقفه و مزاحم ب اي ب نامهها و يا نظم خوابگاه
 /3/2ب – اختل يا ايجاد وقفه در ب نامه ها يا نظم دانشگاه
 /3/3ب – عد رعاي مق را دانشگاه
 /3/1ب – عد رعاي مق را خوابگاه
 /3/5ب – داد اطتعا ناصصيح به دانشگاه يا كتما حقايآ
 /1ب – اي اد خسار به اموال عمومي يا خيوصي و يا خيان در امان
 /1/4ب – اي اد خسار به اموال عمومي يا خيوصي در امان داري از اموال عمومي
 /1/2ب – اي اد خسار به اموال شخيي يا خيان در امان داري از اموال شخيي
ج – رسيدگي به حع ضا ديني حخلفا سياسي و يا امنيتي
 /4ج – داد اطتعا ختف واقع يا كنعا واقعيا از روي عمد نسب به خاود ياا گ وهكهااي مصاارب باا
مفسد يا اف اد وابسته به آنها
 /2ج – عضوي در گ وهكهاي مصارب يا مفسد يا ملصد يا هواداري و انجا داد ه عملي به نفع آنها
 /3ج – فعالي و حبليغ به نفع گ وهكها يا مكاح الصادي يا غي قانوني
 /1ج – حوهين به شعائ و مقدسا استمي يا ملي اديا رسمي كشاور و ياا ارحكااب اعماالي با ضاد نظاا
جمهورياستمي (مانند حظاه به روزهخواري حوهين به حجاب فصاشي شعارنويسي پخ
 /5ج – ايجاد بلوا و آشوب در مصيط دانشگاه

اعتميه و نظاي آ ،

د – رسيدگي به تخلفات اخالقي

 /4د – استعمال مواد اعتيادآور (مخدر حوهمزا ني وزا روانگ دا و  ، ...ياشه خم يا قمار يا مداخله در خ يد و
ف وش و حوزيع اينگونه موارد .
 /4/4د –استعمال دخانيا در دانشگاه و اماكن م حبط
 /4/2د – استفاده از مواد اعتيادآور
 /4/3د – اعتياد به مواد اعتيادآور
 /4/1د – نگهداري خ يد و ف وش يا حوزيع مواد اعتيادآور
 /4/5د – حشكيو جلسه يا همكاري ب اي استعمال مواد اعتيادآور
 /4/6د – استفاده از مش وبا الكلي
 /4/4د  -نگهداري خ يد و ف وش و حوزيع مش وبا الكلي
 /4/8د – حشكيو يا مشارك

در جلسه يا جلسا ب اي استفاده از مش وبا الكلي و دعو از ديگا ا با اي

ش ك در آ
 /4/4د – ارحكاب قمار حجاه به قماار ياا خ ياد و فا وش و نگهاداري آال و وساايو قمارياخ يادوف وش و
نگهداري آال و وسايو قمار
 /2د  -استفاده از ف آوردههاي نمايشي گويشي يا نوشتاري غي مجاز يا مداخله در خ يد و ف وش ياا حكليا و
حوزيع اينگونه مصيوال
 /2/4د  -استفاده از ف آوردههاي نمايشي گويشي يا نوشتاري غي مجاز
 /2/2د  -خ يد و ف وش حكلي و حوزيع ف آوردههاي نمايشي گويشي يا نوشتاري غي مجاز
 /2/3د  -حخلفا رايانه اي و الكت ونيكي
 /3د  -عد رعاي پوش
حذك  :رعاي

پوش

مناس

استمي و استفاده از پوش

غي منطبآ با شئو دانشگاه يا آراي

مبتذل

و استمي و حفظ عفاف و عد اساتفاده از ماواد آرايشاي ياك ارزش انسااني و

استمي اس كه دانشگاه علو پزشكي شهيد بهشتي به اين مهم حوجه ويژه خواهد داش .
 /1د  -استفاده از ابزار نمايشي گويشي يا نوشتاري غي مجاز يا مداخله در خ يد و ف وش ياا حوزياع و حكليا
اينگونه ابزار
 /41د  -استفاده از ابزار نمايشي گويشي يا نوشتاري غي مجاز
 /1/2د  -ح ويج حوزيع يا حكلي ابزار نمايشي گويشي يا نوشتاري غي مجاز
 /5د  -عد رعاي شئوو دانشجويي

 /5/4د  -ارحكاب اعمال يارفتاري كه ختف منزل دانشجويي مصسوب ميشود.
 /5/2د  -عد رعاي موازين مص ز ش عي در ارحباط با نامص
 /5/3د  -ايجاد مزاحم
 /6د  -داشتن رابطه نامش وع
 /4د  -حشكيو يا ش ك در جلسا نامش وع
 /4/4د  -ش ك در جلسه نامش وع
 /4/2د  -حشكيو يا همكاري در حشكيو جلسه نامش وع
 /8د  -انجا عمو منافي عف
 -2تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشرگاه يرا شروراي مركرزي انضرباطي نهربت بره
دانشجويان ميتواند اعمال شود .
 -4احضار واخطار شفاهي
 -2حذك كتبي بدو درج در پ ونده دانشجو
 -3اخطار كتبي بدو درج در پ ونده دانشجو
 -1حذك كتبي و درج در پ ونده دانشجو
 -5حوبيخ كتبي و درج در پ ونده دانشجو
 -6داد نم ه  4/25در درس يا امتصا م بوط به حخلف
 -4مص ومي از حسهيت رفاهي دانشگاه و يا ايجاد حغيي در آنها از قبيو وا خوابگاه و غي ه از ياك مااه حاا
مد زما باقيمانده از حصييو
 -8درياف خسار از دانشجو در مواردي كه حخلف منج به ايجاد ض ر و زيا شده باشد
 -4منع موق از حصييو به مد يك نيمسال بدو احتساب سنوا
 -44منع موق از حصييو به مد يك نيمسال با احتساب سنوا
 -44منع موق از حصييو به مد دو نيمسال بدو احتساب سنوا
 -42منع موق از حصييو به مد دو نيمسال با احتساب سنوا
تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نهبت به دانشجو ميتواند اعمال شود .
 -43منع موق از حصييو به مد سه نيمسال بدو احتساب سنوا
 -41منع موق از حصييو به مد سه نيمسال با احتساب سنوا
 -45منع موق از حصييو به مد چهار نيمسال بدو احتساب سنوا

 -46منع موق از حصييو به مد چهار نيمسال با احتساب سنوا
-44حغيي مصو حصييو دانشجو (هم اه با حغيي رشته حصييلي در صور لزو ،
-48حبديو دوره حصييلي دانشجو از روزانه به شبانه
 -44اخ اج دانشجو از دانشگاه با حفظ حآ ش ك مجدد در آزمو ورودي
 -24اخ اج و مص ومي از حصييو در كليه دانشگاهها از  4حا  5سال با حفظ حآ شا ك مجادد در آزماو
ورودي

