
 تخلفات قابل رسیدگی در شورای انضباطی دانشجویان چکیده ایی از 

 

به عنوان  دانشگاه انضباطی شورایبا توجه به اهمیت سالمت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، 

مصوب ، دانشجویانبر اساس آئین نامه انضباطی باشد. میدانشگاه  در، مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان نهادی حساس

خالصه ، 1398سال  ، و شیوه نامه اجراییشورای عالی انقالب فرهنگی14/6/1374مورخ سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه 

 به شرح ذیل می باشد:  توسط شورای انضباطی قابل رسیدگی ایی از تخلفات

 تخلفات: 

 رسیدگی به تخلفات عمومی دانشجویان: – الف

 هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب فحاشی،تهدید، تطمیع، توهین،  -

 ضرب -

 و عنوان مجعول یا استفاده از آن ها)اعم از مکتوب یا نرم افزاری( در دانشگاه جعل یا ارائه هر گونه سند، مهر، امضاء -

 سرقت -

 اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداری، خیانت در امانت یا ایراد خسارت -

 ده از سالحنگهداری، حمل خرید و فروش یا استفا -

 ارتکاب قتل عمد -

 تخلفات رایانه ای و مخابراتی -

 رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری -ب

 تقلب در آزمون ها یا فعالیت های آموزشی -

 تقلب در فعالیت های پژوهشی -

 فرستادن دیگری به جای خود در امتحان -

 فروش یا افشای سواالت یا ورقه های امتحانیسرقت، خرید  -

 وقفه یا مزاحمت برای برنامه های خوابگاه یا دانشگاهاخالل، ایجاد  -

 رسیدگی به تخلفات سیاسی -ج

دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود، گروهک های محارب، مفسد یا افراد  -

 ها وابسته به آن

 عضویت در گروهک های محارب، مفسد، ملحد یا هواداری -

 ها و مکاتب الحادیگروهک  فعالیت و تبلیغ به نفع -

مالی بر ضد نظام جمهوری اسالمی توهین به شعائر و مقدسات اسالمی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اع -

 ، پخش اعالمیه (اهی یا کتبی، از طریق شعار نویسیمانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شف)

 ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه -

 رسیدگی به تخلفات اخالقی -د

 روان گردان(یا استفاده از مشروبات الکلی توهم زا، استعمال مواد اعتیاد آور )مخدر، -

یا مشارکت یا ر یا استفاده از مشروبات الکلی )تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآو -

 همکاری در این خصوص(

 ت الکلیاعتیاد به مواد اعتیاد آور یا مشروبا -

 تولید یا توزیع مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی ،نگهداری، خرید و فروش -

 ارتکاب قمار و تجاهر به آن -

 خرید و فروش یا توزیع آالت قمار -



 استفاده از هر گونه آالت لهو و لعب یا محصوالت رسانه ای غیر مجاز -

 هو و لعب یا محصوالت رسانه ای غیر مجاز، توزیع یا نگهداری هر گونه آالت لتولید، خرید و فروش، تکثیر -

 عدم رعایت پوشش اسالمی یا ضوابط پوشش ابالغی وزارتین -

 عدم رعایت شئون دانشجویی -

 عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم -

 داشتن رابطه نامشروع  -

 شرکت در جلسه نامشروع -

 انجام عمل منافی عفت -

 

دامنه احکام تعیین  98تخلفات مذکور در شیوه نامه ابالغی وزارتین سال الزم به ذکر است که برای هر یک از 

قابل اعمال می باشد. )جهت مشاهده لیست  20تا  1شده است که متناسب با نوع تخلف و یا تکرار تخلف از 

 نمایید(.  کلیکاحکام اینجا 

 


