
 اجرایی انضباطی دانشجویان نامه شیوه

 مقدمه
حاصل دگرگونی  ثمر نشست،  انقالب اسالمی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي واال مقام به   

جوانان با الهام از معنویت و  .فرهنگی و بیداري و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود
 اسالمی که در اندیشه و کالم امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ي برخاسته از تفکر انقالبروشنگر

  دي را در تاریخ فرهنگ بشري گشودند.کشور را دگرگون نموده و عرصه جدی
و اهمیت نقش دانشجویانبه  شوند می، به تحقیق، یکی ازارکان مؤثر در حرکت انقالب و تنویر افکار مردم محسوب ها دانشگاه    

مسائل ، از این روي .انکار ناپذیر است تثبیت نظام و دفاع از آن، عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزي انقالب
همواره به عنوان یکی از محورهاي اصلی در کالم امام (ره) و  ها آنرفیع  و صیانت از جایگاه و منزلت ها دانشگاهفرهنگی 

  .دهاي مقاممعظم رهبري ( مد ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده استرهنمو
 هاي آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط پاسداري از جایگاه رفیع    

یده گرفتن و ناد هنجار شکنی  ، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، دانشگاهیان
 ها آنانضباطی در راستاي کمک به تحقق هاي  کمیتهکه شوند میحقوق فردي و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب 

 برخوردهاي  شیوهتوجه به ، ها کمیتهوجود اعضاي دانشمند و دانشجو در ترکیب شوراي  . بدیهی است باگردد میتشکیل 
اصول اساسی و خدشه ناپذیر این  جزو، گیري ایت تقوا در امر قضاوت و تصمیمصحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رع

  .شوند میشوراها تلقی 
دانشجو و  دانشجویان و صدور حکم بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی برخورد سطحی با تخلفات    

اي با تخلفات کمتر  مثبتی در راستاي رسیدن به جامعه یان، پیامدتأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجو
 ضروري است که در صدور احکام انضباطی، آثار تبعی اجراي احکام نیز مد نظر قرار گرفته و به همراه نخواهد داشت. بنا بر این،

در  تربیتی و تذکر آمیزهاي  شیوه گیري و عمل شود که اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد. اتخاذ اي تصمیم به گونه
که در این رابطه صدور احکام تعلیقی نقش مهمی در نیل به اهداف  طلبد کنار صدور احکام مناسب و مؤثر ظرافت خاصی را می

  .انضباطی ایفا خواهد نمود يها کمیته تربیتی 
و ناخرسندي دانشجویان نیز مورد تأکید است. ایجاد انضباطی در واکنش به اعتراضات هاي  کمیته پرهیز از استفاده ابزاري از    

هاي آنان،  و حفظ جو صمیمیت، تفاهم و اعتماد، از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکالت و پرسش
نضباطی نیازمند سعه صدر و پذیرش فضاي انتقاد و گفتگواست. در نتیجه، گریز از پاسخگویی به دانشجو و توسل به برخورد ا

  .زیانباري را به همراه داشته و موجب کاهش اعتماد دانشجو به این نهاد ارزشمند خواهد شد نتایج، صرف
به عنوان نهادي حساس در ، شود میکه از این پس به اختصار شوراي انضباطی نامیده  در هرحال، شوراي کمیته انضباطی    

از منش دانشجویی و  لیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویانئومسمدیریت دانشگاه، موظف است که ضمن انجام  مجموعه
و تقویت روحیه استقالل و اعتماد به نفس در  اخالق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستاي رشد استعدادهاي دانشجویان

هر چند،  اجتناب ورزد. ، ندک هرگونه برخوردي که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می آنان را مد نظر داشته و از
تفتیش، ضرورت دارد که این برخورد، توأم  اجتناب ناپذیر است. اما، با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس و در مواردي، تنبیه،

از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به  با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد.
  .فرد خاطی و محیط ایجاد نماید را در اصالح

 تر به منظور تنظیم دقیق دهی هر چه بیشتر این نهاد به سمت قانون گرایی وجود دارد، جهت با ضرورتی که هم اکنون در   
 که به اختصار 14/6/74به تاریخ  شوراي عالی انقالب فرهنگی 358انضباطی مصوب جلسه  نامه آیینبر اساس ، احکام انضباطی

       ، 5/8/77و  21/7/77آن شورا به تاریخ  430و  429مصوبات جلسات  شود، و به استناد بند اول از نامیده می» نامه  آیین« 
تناسب میان  ، تطبیق و ایجادها آنباهدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در ، حاضر»  نامه شیوه «



رویه بیشتر در احکام صادره، و نیز، تعیین مراجع صالحه براي تشخیص وقوع برخی تخلفات و تنبیهات، و در نتیجه، وحدت 
 تدوین شده است:، تخلفات، به شرح زیر

                                                     : 2خش ب 
 تخلفات و تنبیهات

 تنبیهات تفکیک -1ماده 
 : شوند می به صورت زیر تفکیک نامه آیین 7ی تنبیهات ماده دقیق تر احکام انضباط به منظور استناد و تطبیق    

 اعمال شود :تواند میحکم شوراهاي انضباطی دانشگاه یا شوراي مرکزي انضباطی نسبت به دانشجویان  تنبیهاتی که با -الف
 احضار و اخطار شفاهی     -1
 پرونده دانشجو تذکر کتبی بدون درج در     -2
 پرونده دانشجو درج در اخطار کتبی بدون     -3
 پرونده دانشجو تذکر کتبی و درج در     -4
 پرونده دانشجو توبیخ کتبی و درج در     -5
 یا امتحان مربوط به تخلف /. در درس25دادن نمره       -6
یک ماه تا مدت زمان ، از قبیل وام، خوابگاه و غیره، از ها آندانشگاه و یا ایجاد تغییر در  محرومیت از تسهیالت رفاهی     -7

 تحصیل باقیمانده از
 در مواردي که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.، دریافت خسارت از دانشجو     -8
 بدون احتساب سنوات، سال نیمیک  منع موقت از تحصیل به مدت     -9

 ، با احتساب سنواتسال نیمیک  به مدتمنع موقت از تحصیل  -10
 بدون احتساب سنوات، سال نیمدو به مدتتحصیل  منع موقت از -11
 با احتساب سنوات، سال نیمدو  به مدتمنع موقت از تحصیل  -12
 اعمال شود : تواند میانضباطی نسبت به دانشجو  تنبیهاتی که فقط با حکم شوراي مرکزي  -ب 
 ، بدون احتساب سنواتسال نیمسه  به مدتمنع موقت از تحصیل  -13
 ، با احتساب سنواتسال نیمسه  به مدتتحصیل  منع موقت از -14
 ، بدون احتساب سنواتسال نیمچهار  به مدتمنع موقت از تحصیل  -15
 با احتساب سنوات، سال نیمچهار  به مدتمنع موقت از تحصیل  -16
 تغییر محل تحصیل دانشجو(همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم ) -17
 شجو از روزانه به شبانهدان تبدیل دوره تحصیلی -18
 اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي -19
 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي 5تا  1از ، ها دانشگاهاخراج و محرومیت ازتحصیل در کلیه      -20

با یکی از دیگر بندها و  8تا  6تنبیهات بندهاي صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف، تنها به صورت ترکیب  -1تبصره      
 .مجاز است 16تا  9با هر یک از بندهاي  18و  17بندهاي  نیز ترکیب تنبیهات

ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج درکلیه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت  -2تبصره  
 .مجاز است نامه آیین 7بند ب ماده  8تبصره 
تخلف ، شروع به تخلف : در مواردي که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نماید ولیکن -3تبصره 

؛ و شود میطور کامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصی داشته باشد، محکوم به تنبیه همان تخلف  به
. مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه گردد میر مورد تخلف اعمال حداقل تنبیه مقرر د، در غیر این صورت

 تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد، شروع به تخلف نبوده و از این حیث، قابل رسیدگی نخواهد بود.



ه تخلفات ارتکابی مختلف نباشد، تنها داراي عناوین متعدده تخلف باشد، چنانچ، تعدد تخلف : هرگاه فعل واحد -4تبصره 
و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات  .شود میشدیدترین تنبیه مربوط به یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال 

؛ و اگر مجموع شود میمجاز نیست؛ و چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف باشد، براي هر یک از تخلفات، تنبیه جداگانه تعیین 
       .گردد میداشته باشد، خاطی به تنبیه مقرر در آن بند محکوم  نامه شیوهلفات، عنوان تخلف خاصی در تخ
هاي اصلی هر یک از این  بخش .باشد می نامه آیین 6الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات ماده  هاي گروه شود مییادآوري    

تخلف از یک نوع  ها آنقسیم بندي این بندهاي اصلی بوده و ارتکاب . بندهاي فرعی، تشود میها یک بند اصلی نامیده  گروه
 .شود میتلقی 

بعد از ابالغ حکم قطعی یا تعلیقی ، نامه شیوهتکرار تخلف: در صورت محکومیت دانشجو به یکی از تنبیهات مقرر در  -5تبصره 
 تواند میکب همان تخلف شود، شوراي انضباطی شوراي تجدید نظر، در حین اجراي حکم قطعی یا بعد از اجراي آن، مجدداً مرت

 با عنوان تکرار تخلف، تنبیه را تشدید نماید. 
چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در دانشگاه محل تحصیل خود باشد، سابقه انضباطی قبلی، به  -6تبصره 

 نسبت نوع تخلف و تنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد.
منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی  هاي سال نیممی توان برخی از  16الی  11در هر یک از بندهاي  -7تبصره 

 .را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت
اند موضوعیت ندارد  درسی خود را گذرانده در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهاي 17صدور حکم انضباطی بند  -8تبصره 

به صورت منع موقت از اعطاي مدرك تحصیلی، با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهاي  16 تا 9و بندهاي 
 . گردد می اعمال و مدرك تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهاي درسی صادر صدور منع درسی یا
محکوم  16تا  9ات بندهاي محرومیت از ارائه خدمات و تسهیالت دانشجویی به دانشجویانی که به یکی از تنبیه -9تبصره 

  .باشد می صالحدید شورا با، شده اند و نیز حق ورود دانشجو به محیط دانشگاهی در زمان اجراي تنبیه
 شود. اطالع داده تنبیهاتی که با محرومیت از تحصیل همراه است، بهتر است به خانواده دانشجوي متخلف -10تبصره 
مصوبات و ، مقررات، ها نامه آیینضباطی توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ ان نامه آیینبه لحاظ تصویب  -11تبصره 

انضباطی باشند، از درجه اعتبار ساقط و تصمیم شوراي انضباطی براي کلیه  نامه آیینهاي داخلی که مغایر با  نامه بخش
           هاي دانشگاه الزم االتباع است. قسمت
 تتفکیک تخلفات و تخصیص تنبیها -2ماده 

با قید نامه  آییناین  6انضباطی دانشجویان، تخلفات مندرج در ماده  نامه آیین 7ماده  3تبصره  در راستاي تعمیم اجراي 
            : شوند میاز این بخش، به شرح زیـر تفصیـل داده   2تنبیهات متناسب بر اساس ماده 

جعل،سرقت، رشوه،  میع، توهین، ضرب و جرح، رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان ( از قبیل تهدید، تط-الف
 قتل )، اختالس

 افترا، فحاشی، ، تهدید، تطمیع، -/الف1
 تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت  -/الف1/1 
 یا اخاذي نامه شیوهارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این  اخاذي یا تطمیع براي-/الف2/1 
 هتک حرمت توهین یا فحاشی یا- /الف3/1 
 افترا یا نشر اکاذیب -لف/ا4/1

 .شود میمحکوم  نامه شیوهاین  2ماده  12و در صورت تکرار تا بند  9تا  3مرتکب هریک از بندهاي فوق بهیکی از بندهاي 
هاي دولتی  دستگاه مسئوالنیا کارمندان دانشگاه و یا  مسئوالنشاکی، یکی ازاعضاي هیأت علمی یا  که صورتیدر  -1تبصره 
 شود.  تشدید   14بند  صادر شده و در صورت تکرار تا  12تا 9از بندهايتواند  یمتنبیه باشد، 

در قانون مجازات اسالمی یا قوانین موضوعه تصریح گردیده، شوراي  ها آندر خصوص تخلفات عمومی که مجازات  -2تبصره 
واي قضایی ( از طریق شورا ) در ضمن رسیدگی انضباطی، شاکی را جهت احقاق حقوق خود به طرح دع تواند میانضباطی 

 راهنمایی نماید.



 ضرب و جرح -/الف2
 . شود می ) محکوم  6( به جز بند  9تا  4یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي  ضرب و شتم : مرتکب به  -/الف1/2

تکرار، تنبیه  رتیا کارمندان دانشگاه باشد، یا در صو مسئوالنمضروب یکی از اعضاي هیأت علمی یا  که صورتیدر  -1تبصره 
 .تشدید شود 13تا بند  تواند می

 .گردد تشدید 13بند  تا تواند می مورد تنبیه به تناسب،باشد، در صورتی که نزاع به صورت دسته جمعی  -2تبصره 
بسیار شدید باشد یا شاکی خصوصی  ضرب و جرح که صورتیضرب و شتمی که منتهی به جرح شده باشد، در  جرح:  -/الف2/2

 تشدید شود. 16متناسب با مورد ،تا بند  تواند میداشته باشد، تنبیه  وجود
 جعل و تزویر -/الف3

جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم 
اي به نوشته دیگر یا  به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهمحو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت ، بردن، الحاق

 به قصد متقلبانه  ها، نظایر این صاحب آن و بکار بردن مهر دیگري بدون اجازه
 جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه- /الف1/3

یکی از  باشد، به متخلف را متناسب با احکام قضایی که در مورد وي صادر شده تواند میدانشگاه  در صورت محکومیت قضایی،
 .) محکوم کند 6( به جز بند 12تا  5تنبیهات مندرج در بندهاي 

 دانشگاه مسئوالنجعل امضاي اساتید یا -/الف2/3
 جعل منجر به تحصیل نمره قبولی در که صورتی. در شود میمحکوم  5تا  3مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات، متخلف 

 .شود مینیزمحکوم  10تا  7یکی از تنبیهات بندهاي  و  6متخلف به بند  باشد،   دروس دانشگاهی نیز شده
محکوم و به هیأت گزینش  20تا  13جعل منتهی به پذیرش در دانشگاه شده باشد، دانشجو به یکی از تنبیهات بند ، چنانچه

 . گردد میاستاد و دانشجو معرفی 
 متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود.  جعل منتهی به خسارت شده باشد، که صورتیدر  -تبصره     
 ارائه اسناد جعلی به دانشگاه– /الف3/3
 ارائه سند جعلی منجر به قبولی در دروس که صورتی. در شود میمحکوم  5تا  3مندرج در بندهاي  متخلف، به یکی از تنبیهات 

و  شود میمحکوم  10تا  7در بندهاي  و یکی از تنبیهات مندرج 6باشد، متخلف، به تنبیه بند  دانشگاهی یا تغییر در نمره شده
ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن و یا جزئی از شرایط پذیرش وي در دانشگاه باشد، عالوه بر گزارش به  که صورتیدر 

 شود.  میمحکوم  20تا  13مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات، هیأت مرکزي گزینش دانشجو
  
 استفاده از آن ( اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاري ) جعل اسناد دانشگاه و –ف/ال4/3

احدهاي و مدرك مجعول گواهی گذراندن که صورتیو در  شود میمحکوم  5تا  3مندرج در بندهاي  متخلف، به یکی از تنبیهات
محکوم  10تا  7یهات مندرج در بندهاي متخلف به یکی ازتنب، در مورد آن دروس 6درسی دانشگاه باشد، عالوه بر اجراي بند 

 شود.  می
 18الی  11مبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي  ، متخلف، گواهیکه صورتیدر 

 .شود میمحکوم 
 جعل عنوان–/الف5/3

فاهی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرارداده هاي دولتی را به طور ش دانشگاه یا دستگاه سئوالنمچنانچه، متخلف، عنوان یکی از
محکوم  10تا  7به یکی از بندهاي باشد،  متخلف، از جعل عنوان منتفع شده که صورتیو در  5تا  3باشد، به یکی از بند هاي 

 شود.  می
 سرقت  -/الف4
 اموال غیرمتعلق به دانشگاه سرقت –/الف1/4

 شود.  میکوم مح 8و بند   5تا 2متخلف، به یکی از بندهاي 



تا  تواند میباندهاي سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته یا داراي شاکی خصوصی باشد، تنبیه  اگر ارتکاب سرقت با مشارکت
 .شود تشدید 20بند 

( به  9تا  1در صورت کتمان اطالعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یکی ازتنبیهات مندرج در بندهاي، همچنین 
 .شود می) اعمال  6جزبند

 سرقت اموال دانشگاه– /الف 2/4
یکی از تنبیهات مندرج ، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم، 8خسارت وارده طبق بند  عالوه بر محکومیت به جبران 

 است. مجازباشد، درخوابگاه واقع شده  نیز چنانچه تخلف 7اعمال تنبیه بند به عالوه،  شود.  میاعمال  19تا  9دربندهاي 
 هاي امتحانی یا افشاي سؤاالت یا ورقه سرقت و یا خرید، فروش– /الف 3/4

 شود.  میمحکوم  12تا  9به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، 6بند عالوه بر محکومیت به، متخلف
 ها سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطالعات و داده– /الف 4/4

نامه و رساله  هاي نوشتاري یا سرقت مطالب پایان منبع، سرقت اطالعات و داده از هر طریق، نظیر کپی برداري بدون ذکر
با استفاده از آن  که صورتیمحکوم خواهد شد و در  18تا  9به یکی از تنبیهات بند  8.. که متخلف عالوه بر بند .دکتري و

 .ربط اعالم خواهد گردید مراجع ذي محکومیت متخلف به، به نحو مقتضیباشد، براي خود ارزش علمی ایجاد کرده ، مطالب
 اختالس، کالهبرداري، ارتشاء -/الف5
 هاي حقیقی یا حقوقی درخارج از دانشگاه اخذ یا دادن رشوه یا کالهبرداري از شخصیت– /الف 1/5
ارج و مورد استفاده مالی را از ید او خ، متقلبانه و با فریب دیگرانسل به وسایل وعبارت است از اینکه فردي با ت، کالهبرداري 

 .قرار دهد
 شود.  میمحکوم  5تا  1به یکی از بندهاي ، متخلف ،در صورت محکومیت قضایی

 یا به یکی از دانشگاهیان اخذ یا دادن رشوه از– /الف2/5
 ارتکاب جرم منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروس که صورتیدر  شود. میمحکوم  5تا 1به یکی از بندهاي ، متخلف 

 شود.  مینیز محکوم  10تا  9و یکی از تنبیهات بندهاي  6به تنبیه بند باشد، دانشگاهی شده 
 کالهبرداري در دانشگاه– /الف 3/5
  شود.  می محکوم 5تا  3متخلف به یکی از بندهاي ، 8خسارت وارده طبق بند  عالوه بر محکومیت به جبران 
 اختالس– /الف 4/5

از راه خدعه که مرتکب کارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد ، ز برداشتن مال غیراختالس عبارت است ا
 .کند یماختالس در مورد کارمندان دولت مصداق پیدا ، با این تعریف .مال منقول یا وجه نقد باشد، اختالس

 عالوه بر جبران خسارت طبق، ت در آندر صورت محکومیت قضایی ،متخلف به تناسب اموال مورد اختالس و میزان مشارک
 شود.  میمحکوم  13تا  9یا  5تا  3به یکی از بندهاي ، 8بند 
محکوم  12تا  9به یکی از تنبیهات ، 8عالوه بر بند ، اختالس با معاونت و یا همکاري دانشجویی صورت پذیرد که صورتیدر 
 .گردد می
 هاي هرمی و امثال آن فعالیت در شرکت– /الف 5/5
قابل  20تنبیه تا بند ، که در صورت تکرار گردد میمحکوم  12تا  7به یکی از تنبیهات بند ، ضمن جبران خسارت، خلفمت

 .تشدید است
 خرید و فروش، حمل، نگهداري -/الف6
 خرید و فروش، حمل، نگهداري– /الف 1/6
 14تا  5لف به یکی از تنبیهات بندهاي متخ، به تناسب مورد، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد، در صورت نگهداري 

 .گردد میمحکوم 
 تهدید با استفاده از سالح– /الف 2/6



به تناسب ، از سالح استفاده نماید، و چنانچه گردد میمحکوم  16تا  9مرتکب به یکی از بندهاي ، در صورت تهدید با اسلحه 
 .گردد میمحکوم  20تا  9به یکی از بندهاي ، تخلف

  قتل -/الف7
  ارتکاب قتل عمد – /الف 1/7
 .در خصوص وي الزم االجراست 20یا  19در صورت محکومیت قضایی ،تنبیه بندهاي  
 شرکت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد– /الف 2/7

 شود.  میاعمال  20الی  15در صورت محکومیت قضایی، یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي 
 ت در آنقتل غیرعمد یا مشارک – /الف 3/7

و  شود میمرخصی تحصیلی محسوب ، مدت حبسباشد، به حبس محکوم شده ، دانشجویی به دلیل قتل غیر عمد، چنانچه
 .نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به شوراي مرکزي انضباطی اقدام نماید تواند میشوراي تجدید نظر 

 آموزشی و اداري  رسیدگی به تخلفات -ب 
 لب در امتحان یا تکالیف مربوطتق -/ب1

با قصد قبلی براي ارائه باشد، مجاز ن که صورتیبه ، تجهیزات و یا امکانات، تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطالعات
 .نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف

مربوط و متناسب با نوع  ن یا تکالیفدر خصوص امتحا 6از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج دربند ، چنانچه، متخلف
قابل تشدید  12تا  9تنبیه به یکی از بندهاي ، در صورت تکرار تخلف شود.  میمحکوم  5تا 1تقلب به یکی از تنبیهات بندهاي 

 .است
تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه و نظر مدرس یا دانشکده و تأیید معاونت آموزشی به شوراي  -1تبصره 

 .گردد مینضباطی ارسال ا
 .گردد میپاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع  -2تبصره 
 .گردد می/الف نیز 4/4مشمول بند ، عالوه بر تکرار درس، تقلب در پایان نامه و رساله دکتري -3تبصره 
 .شدبا با الزام در تکرار آن می، حذف درس یا تکالیف مربوط معادل، براي تقلب 6تتعلیق تنبیه بند  -4تبصره 
 .گردد می به صورت تعلیقی 6و بند  5تا  1مشمول یکی ا ز بندهاي ، دانشجوي همکاري کننده در انجام تقلب -5تبصره 

 فرستادن شخص دیگري به جاي خود بهامتحان یا شرکت به جاي دیگري در امتحان  -/ب2
 ري به جاي خود در امتحانفرستادن دیگ– /ب 1/2

 شود.  میمحکوم  12تا   9در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي  6به تنبیه مندرج دربند، متخلف
 شرکت به جاي دیگري در امتحان– /ب 2/2

 شود.  میمحکوم  12تا  9مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات، متخلف
/ب 1مشمول بندهاي ، به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعالم می شوند، دانشگاه کلیه آزمون هایی که از سوي -1تبصره 

 ./ب می شوند2و 
بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوي در تخلف تقلب ، نقض مقرات جلسه امتحان -2تبصره 

 .شود می/ب ن2/ب و 1مشمول بندهاي ، را محرز نکند
بند باالتر از سقف  2موجب تشدید تنبیه انضباطی تا تواند میبه تناسب مورد ، تکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمونار -3تبصره 

 .تنبیه گردد
 فرستادن دیگري به جاي خود در کالس درس یا شرکت به جاي دیگري در کالس درس– /ب 3/2

این تخلف در یک درس بیش از ، چنانچه .شود میم محکو 3تا  1در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، در نوبت اول، متخلف
هاي مذکور  عالوه بر اجراي ضوابط آموزشی در قبال غیبتباشد، حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات آموزشی استمرار یافته 

 .گردد میمحکوم  9یا  5به یکی از بندهاي ، هر یک از متخلفین، براي دانشجوي دارنده درس



هاي دانشگاه یا خوابگاه  ا وقفه یا مزاحمت در اجراي برنامهز سوي اشخاص حقیقیکه موجب اخالل یفعلی ا ارتکاب هر -/ب3
 .شود

 یا نظم خوابگاه ها برنامهاخالل یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت براي – /ب 1/3
 شود.  می) محکوم  6( به جزبند 8تا  1مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات، متخلف 
 یا نظم دانشگاه ها برنامه ل یا ایجاد وقفه دراخال– /ب 2/3

 شود.  می) محکوم  6( به جزبند 9تا  1مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات متخلف 
 به یکی از، متخلف، اخالل در نظم، منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود، که صورتیدر  -1تبصره 

 شود.  میمحکوم  10ا ت 7تنبیهات مندرج در بندهاي 
به یکی ازتنبیهات ، متخلفباشد، اغتشاش با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه  منجر به، اخالل، که صورتیدر  -2تبصره 

          .شود میمحکوم  13تا  11بندهاي 
 .شود دید تش 15تا بند  تواند میتنبیه باشد، اغتشاش، همراه با ضرب و جرح  اخالل یا ، که صورتیدر  -3تبصره 
/ب بوده و تنبیه آن 2/3مشمول بند ، صالح دانشگاه بدون مجوز و هماهنگی با مراجع ذي، هر گونه تجمع دانشجویان -4تبصره 

 .تشدید گردد 16تا بند  تواند می
 دانشگاه عدم رعایت مقررات– /ب 3/3

 نامه شیوه با آیین نامه انضباطی و ها آنهاي مربوط ( مشروط به عدم تناقض  نامه آیینمندرج در  عالوه بر اعمال تنبیهات
 5تا  3تنبیه تا بندهاي ، شود و در صورت تکرار محکوم می  5تا  1متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، اجرایی آن )

 .تشدید است قابل 10تا  7و 
 عدم رعایت مقررات خوابگاه– / ب 4/3
 نامه شیوه با آیین نامه انضباطی و ها آنمربوط ( مشروط به عدم تناقض  هاي نامه آیینمندرج در  عالوه بر اعمال تنبیهات 

تا  3تنبیه از بندهاي ، محکوم میشود و در صورت تکرار  5تا  1به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، متخلف، اجرایی آن )
 .قابل تشدید است  7
 دانشگاه یا کتمان حقایق دادن اطالعات ناصحیح به – / ب5/3

دانشگاه  يها برنامهباعث انتفاع دانشجو یا اختالل در ، اعم از شفاهی یا کتبی، یا کتمان حقایق دادن اطالعات ناصحیح، چنانچه
)  6(به جز بند  8تا  1متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي ، هاي مربوط نامه آیینعالوه بر اعمال تنبیهات مندرج در ، شود

 شود.  میمحکوم 
 موال عمومی یاخصوصی و یا خیانت در امانتایراد خسارت به ا -/ب4
 داري از اموال عمومی در امانت ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت –/ ب1/4
 )6( به جزبند 10تا  1به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، 8جبران خسارت وارده طبق بند  عالوه بر محکومیت به، مرتکب 

 شود.  میمحکوم 
 شخصی از اموالداري  امانتبه اموال شخصی یا خیانت در  ایراد خسارت–/ ب2/4
 5 تا 1یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، 8در صورت شکایت صاحب مال ،عالوه بر محکومیت به جبران خسارت طبق بند  

 شود.  میاعمال 
 تخلفات سیاسی و یا امنیتی  –رسیدگی به تعرضات دینی -ج
 هاي محارب یا مفسد یا افراد وابسته گروهک مان واقعیات از روي عمد نسبت به خود یا دادن اطالعات خالف واقع یا کت -/ج 1

 ها آنبه 
، مذکور گردد هاي منجر به انتفاع گروهک، اگر تخلف شود.  میمحکوم  5تا  1مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات، متخلف

 .صادر شود 14تا  9از بندهاي  تواند میتنبیه وي 
  ها آننفع  هواداري و انجام دادن هرعملی به هاي محارب یا مفسد یا ملحد یا  روهکعضویت درگ -/ج 2



ممنوع شده  ها آنفعالیت ، هایی که به موجب احکام قضایی غیرقانونی منحله (گروه هاي گروههواداري از  عضویت یا – / ج1/2
 باشد )

 شود.  میمحکوم  5تا  1مندرج در بندهاي  به یکی از تنبیهات، متخلف 
 غیر قانونی باشد هاي گروه انجام اعمالی که به نفع – / ج2/2

 شود.  میتعیین  12تا  8مندرج در بندهاي  از تنبیهات، تنبیه متخلف
 مکاتب الحادي یا غیرقانونی ها و فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک -/ج 3

 محارب و هاي گروهکفعالیتی به نفع  که صورتی. در شود میمحکوم  5تا  1در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف
 شود.  میمحکوم  14تا 9به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، متخلفباشد، معاند نظام جمهوري اسالمی ایران 

ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوري اسالمی(مانند ، توهین به شعائر و مقدسات اسالمی یا ملی -/ج 4
 اعالمیه و نظایر آن ) پخش، شعارنویسی، فحاشی، توهین به حجاب، خواريبه روزه  ر تظاه

تنبیه تا ، و در صورت محکومیت قضایی شود می) محکوم  6( به جز بند  8تا  1در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف
 .قابل تشدید است 16بند 

 وب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه بهارتکاب عملبه صورت جمعی و به قصد بلوا و آش که صورتیدر  -تبصره 
 .صادر شود 20تا  11یکی از بندهاي ، تنبیهات قبلی واقع شود

 آشوب در محیط دانشگاه و ایجاد بلوا -/ج 5
ارکان  در جهت ضربه زدن به، اگر بلوا شود.  می) تعیین  6( به جز بند  13تا  5در بندهاي  تنبیهات مندرجاز ، تنبیه متخلف

به یکی از تنبیهات ، متخلفباشد، خارج از دانشگاه  غیر قانونی هاي گروهریزي قبلی یا با هدایت از  ا هماهنگی و برنامهنظام و ب
 .گردد میموضوع به مراجع قضایی ارجاع ، محکوم و در صورت صالحدید شورا 20تا  14بندهاي 

  
 رسیدگی به تخلفات اخالقی -د 
.. ) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع .روان گردان و، زا توهم، دراستعمال مواد اعتیاد آور ( مخ -/د 1

 موارد این گونه
 استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط– / د1/1

 .قابل تشدید است 12بند  و در صورت تکرار تا  گردد میمحکوم  5تا  2 تنبیهات بندهايبه یکی از ، متخلف
 از مواد اعتیاد آور استفاده – / د2/1

قابل  12که در صورت تکرار تا بند  شود می) محکوم  6( به جز بند  10تا  4به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، متخلف
 .تشدید است

 اعتیاد به مواد اعتیاد آور– / د3/1 
 18تا  8به یکی از بندهاي ، یو در صورت عدم توجه به تنبیهات قبل 5تا  3به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، متخلف
 . شود میمحکوم 

با اجازه معاون دانشجویی مجاز است که در صورت مثبت بودن ، از افراد مشکوك، اخذ آزمایش اعتیادبه صورت محرمانه -تبصره
 18تا  9ندهاي تحصیل دانشجوي معتاد که به یکی از ب ادامهبه عالوه، ؛  شود میبه خانواده دانشجو اطالع داده ، آزمایش اعتیاد
 .پس از پایان دوره محرومیت است، آزمایش مذکور منوط به منفی بودنباشد، محکوم شده 

 مواد اعتیادآور  عخرید و فروش یا توزی، نگهداري – / د4/1
  که از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه، و در صورتی شود میمحکوم  13تا  8در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف

 تشکیل جلسه یا همکاري براي استعمال مواد اعتیادآور  – / د5/1
 شود.  میمحکوم  16تا  8به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، اماکن وابسته به دانشگاه در صورت استفاده از، متخلف

 استفاده از مشروبات الکلی – / د6/1
 شود.  میمحکوم  5تا  3در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف



از تنبیهات  تواند می تنبیه وي باشد، دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته  در اماکن وابسته یا مربوط به، تخلف اگر
 .صادر شود 9تا  7مندرج دربندهاي 

 خرید وفروش و توزیع مشروبات الکلی، نگهداري – / د7/1
این  از اماکن وابسته به دانشگاه براي که صورتیدر  شود. می محکوم 12تا  8در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف 

  .تشدید است قا بل 18تنبیه وي تا بند ، 7عالوه بر اعمال بند باشد، منظور بهره برداري شده 
 و دعوت از دیگران براي شرکت در آن از مشروبات الکلی تشکیل یا مشارکت در جلسه یا جلسات براي استفاده – / د8/1

و در صورت ارتکاب همه موارد تنبیه  16تا  10به یکی از تنبیهات بندهاي ، مرتکب یک مورد از تخلفات شود، خلفمت، چنانچه
  .قابل تشدید است 18تا بند 

 تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداري آالت و وسایل قمار، ارتکاب قمار – / د9/1
، چه چنان .اخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشدقمار عبارت است از انجام بازي همراه با شرط برد و ب

  .تجاهر به قمار است، علنی و با جسارت انجام گردد، این عمل به شکل مکرر
تجاهر به قمار داشته ، مرتکب، و چنانچه 7تا  4 بیهات بندهايتنبه یکی از ، صرفاً مرتکب قمار گردد، متخلفکه،  صورتیدر 

، اقدام به خرید و فروش و نگهداري ابزار و آالت قمار نماید، ؛ و چنانچه گردد میاعمال  10تا  7ز تنبیهات بندهاي یکی اباشد، 
 . گردد می) محکوم  6( به جز بند  12تا  5به یکی از تنبیهات بندهاي ، مرتکب

خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه گویشی یا نوشتاري غیر مجاز یا مداخله در ، استفاده از فرآورده هاي نمایشی  -/د 2
 محصوالت 

اي  رایانهفیلم یا فرآورده هاي ، نشریات، نظیر عکس، گویشی یا نوشتاري غیر مجاز، استفاده از فرآورده هاي نمایشی – /د1/2
 حاوي تصاویر مستهجن

 . شود میمحکوم  9تا  3در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، ضمن جبران خسارت، متخلف
فیلم یا فرآورده هاي ، نظیر عکس، گویشی یا نوشتاري غیر مجاز، تکثیر و توزیع فرآورده هاي نمایشی، خرید و فروش–/د2/2

 حاوي تصاویر مستهجناي  رایانه
 شود.  میمحکوم  16تا  5در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، ضمن جبران خسارت، متخلف
محصوالت صوتی و تصویري شخصی که منجر به عدم رعایت حریم شخصی دیگران  تخلفاتی نظیر سوء استفاده از -تبصره

به محاکم ، /د گردیده و در صورت صالحدید2/2/د یا 1/2مشمول تنبیهات بندهاي  تواند می.. .پیام نگار و، گردد ؛ مانند پیامک
 .قضایی ارجاع شود

 اي و الکترونیکی تخلفات رایانه – /د3/2
تخریب رایانه ( نرم افزاري یا سخت افزاري ) از ، .. ).متوقف سازي و، محو، ( تغییراي  رایانهسابوتاژ ، ویروسی کردن، حک کردن

هاي غیر  تهیه سایت ها و وبالگ، شنود غیر قانونی، جاسوسی کردن و دستیابی غیر مجاز به اطالعات، طریق نفوذ به سیستم
وارد شدن به حریم خصوصی افراد ( از ، م عمومی در فضاي وبهتک حرمت اشخاص و کلیه جرای، اخالقی و ضد امنیت ملی

دانلودهاي ، اخالل در سطح دسترسی افراد، هاي مخرب ارسال ایمیل، هاي دولتی نفوذ به سایت، .. ).هاي شخصی و طریق ایمیل
برداري غیر  یق کپینقض حق مالکیت معنوي از طر، هاي دانشگاه که باعث اخالل در استفاده دیگران شود غیر علمی در سایت

 .قانونی بدون ذکر منبع و کلیه جرایم مربوط به رایانه و اینترنت
 .شود می) محکوم  6( غیر از بند  10تا  4به یکی از تنبیهات بندهاي ، به تناسب تخلف، متخلف
تا بند  تواند میتنبیه ، به نسبت سطح تأثیر تخلف و در صورت تکرارباشد، تخلف داراي ابعاد گسترده اي ، که صورتیدر  -تبصره

 .تشدید گردد 20
 آرایش مبتذل یا  دانشگاه  شئونعدم رعایت پوشش اسالمی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با   -/د 3

به یکی از ، محیط عرف حاکم بر با متناسبو در صورت اصرار و تکرار،  5تا  1به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي  ، متخلف
  .شود میم محکو 9تا  7بندهاي 

 .خانواده الزامی است اخذ نظر دفتر مشاوره و اطالع رسانی به، در مورد دانشجویان دختر 7براي اعمال بند  -تبصره



 گویشی یا نوشتاري غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار ، استفاده از ابزار نمایشی  -/د 4
هاي فشرده یا آالت  لوح، نوار ویدئو، نشریات، کتب، نظیر عکس، گویشی یا نوشتاري غیر مجاز، نمایشی استفاده از ابزار – /د1/4

 لهو و لعب
 10تا 3به یکی از تنبیهات بندهاي باشد، امکانات دانشگاهی براي این منظور استفاده کرده  از محیط یا، متخلف، چنانچه 

  .شود میمحکوم 
هاي  لوح، نوار ویدئو، نشریات، کتب، نظیر عکس، گویشی یا نوشتاري غیر مجاز، تکثیر ابزار نمایشی توزیع یا، ترویج – /د2/4

 فشرده یا آالت لهو و لعب
 .شود می) محکوم  6( به جز بند  12تا  5به یکی از بندهاي ، متخلف 
 ن دانشجوییئوعدم رعایت ش -/د 5
، گري پرخاش، ( مانند عدمرعایت حقوق دیگران شود میشجویی محسوب ارتکاب اعمال یا رفتاري که خالف منزلت دان – /د1/5

 .. ).ایجاد درگیري و
  .شود میمحکوم  4تا  1در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف 

، دانشگاهیان لطمه واردآورد شئونبه حیثیت و ، چنانچه، خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد رسیدگی به تخلفاتی که -تبصره
 .تشدید گردد 12تا بند  تواند میتنبیه ، این بند خواهد بود که بنا به شدت تخلف مطرح شده مشمول

 شرعی در ارتباط با نامحرم عدم رعایت موازین محرز – /د2/5
  شود می) محکوم  6( به جز بند  9تا بند، و در صورت تکرار 5تا  1در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف
، شود میه عدم رعایت موازین شرعی در انظار و اماکن عمومی که منجر به جریحه دار شدن و هتک حرمت عموتظاهر ب -تبصره

 .گردد می) تشدید  6( به جز بند  12تنبیه تا بند 
 ایجادمزاحمت – /د3/5

 وجود داشتهاحتمال تجري و ادامه مزاحمت یا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه ، در صورت وجود شاکی خصوصی و یاچنانچه
  .شود میمحکوم  5تا  1به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، متخلفباشد، 

 نامشروع داشتن رابطه -/د 6
عبارت است از برقراري ارتباط هاي مکرر و هدفمند با زمینه قبلی که شرعی ( اسالمی ) نبوده یا بدون طی ، رابطه نامشروع

 .عفت عمومی را خدشه دار نمایدمراحل شرعی و یا قانونی الزم صورت گرفته و 
 )6( به جز بند  10تا  4به یکی از تنبیهات مندرج در بندهاي ، متخلفباشد، مشهود داشته  آثار علنی و، تخلف، که صورتیدر 

  شود.  میمحکوم 
تنبیه باشد، داراي سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخالقی ، در موارد مختلف واقع شده و یا متخلف، تخلف، چنانچه -1تبصره 

 .تشدید گردد 12تا بند  تواند می
تنبیه باشد، اضطرار یا اجبار ، اکراه، داراي شاکی خصوصی با دلیل اغفال 1عالوه بر مورد تبصره ، تخلف، چنانچه -2تبصره  

 .تشدید گردد 18تا بند  تواند می
 شرکت در جلسات نامشروع تشکیل یا –/د 7

؛ داند آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع ( اسالم ) آن را نفی کرده و جایز نمی عبارت است از گرد هم، جلسه نامشروع
 هاي مختلط یا قوادي نظیر میهمانی

 شرکت در جلسه نامشروع – /د1/7
  شود.  می) محکوم  6(به جز بند 10تا 3در بندهاي  تنبیهات مندرجبه یکی از ، متخلف 

 .تشدید شود 18تا بند  تواند میتنبیه ، وء انضباطی در زمینه تخلفات اخالقیس درصورت وجود سابقه، همچنین -1تبصره 
 یا همکاري در تشکیل جلسه نامشروع تشکیل – /د2/7

تا ، و در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخالقی 14تا  7از بین تنبیهات مندرج در بندهاي ، تنبیه متخلف
 .شود میتعیین  18بند 



 لواط و یا مساحقه )، نجام عمل منافی عفت( زناا -/د 8
یکی از ، ) و در صورت محکومیت در مراجع قضایی 6(به جز بند  16تا  5از بین تنبیهات مندرج در بندهاي ، تنبیه متخلف 

 شود.  میتعیین  20تا  13تنبیهات بندهاي 
 .اشدب میاثبات جرایم منافی عفت در حیطه وظایف شوراي انضباطی ن -1تبصره 

  
                                        : 3بخش 

            انضباطی ) نامه آیین 12و  9، 7نحوه رسیدگی و صدور احکام ( موضوع مواد 
  

از سوي هر یک از اشخاص ، هاي رسیده در مورد دانشجویان شوراهاي انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش -4ماده 
وقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر حقیقی یا حق

  .نمایند
هاي ناظر بر تشکل ها یا نشریات  اخذ نظر کمیتهباشد، تخلف توسط اعضاي تشکل ها یا نشریات واقع شده ، چنانچه -1تبصره 

 .ي استبراي آغاز رسیدگی ضرور، حسب مورد، دانشجویی نیز
مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو در دانشگاه دیگر صورت ، شوراي انضباطی دانشگاه -2تبصره 
 .نظر شوراي مرکزي انضباطی مالك عمل خواهد بود، گونه موارد نیست و در اینباشد، گرفته 
 .محدوده تنبیهات تعیین شده براي تخلفات مجاز است مشروط بر رعایت، صدور احکام ترکیبی اجرایی یا تعلیقی -3تبصره 
هاي وابسته و یا  اعم از داخل و یا خارج از دانشگاه و یا محیط، رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی -4تبصره 

 مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود. ، دعاوي مربوط به دانشجو در محاکم قضایی
حکم ، چنانچهباشد، در صورت محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس گردیده ، امی جرایمدر تم -5تبصره 

جزء سنوات دانشجو محسوب نگردیده و پس از پایان مدت ، مدت بازداشت یا حبس، انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود
، چنانچه .ی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت نمایدادامه تحصیل نموده و دانشگاه باید به نحو مقتض تواند میمحکومیت 

دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید باشد، از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر ، مدت محکومیت
 .آموزشی تطبیق دهد

شورا ، احقاق حق نمود و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی نتوان از طریق شوراي انضباطی ها گزارشدر ، چنانچه -6تبصره 
مانع از رسیدگی شوراي انضباطی ، این موضوع .شخص را به طرح دعوي در محاکم قضایی همراهی و ارشاد نماید تواند می

تنها از طریق شوراي انضباطی و با هماهنگی و مشاوره دفتر ، انعکاس موضوع در مراجع قانونی خارج از دانشگاه .نخواهد بود
 .می پذیردحقوقی دانشگاه صورت 

از جمله محاکم قضایی یا نیروي انتظامی و احراز ارتکاب ، در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسیدگی کننده -7تبصره 
براي تشدید یا تخفیف تنبیه تخلف ( در صورت مجازات متخلف ، حسب صالحدید شورا، تخلف دانشجو توسط شوراي انضباطی

 .ست سابقه در پرونده دانشجو نگهداري و پرونده انضباطی مختومه گرددعمل شده و ممکن ا، در محاکم قضایی )
تنها از طریق شوراهاي انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا ، صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان -8تبصره 

یک از  مفاد هیچ یا اجرايمجاز به صدور ، جز در مقام اجراي احکام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطی، الن دانشگاهئومس
جهت اطالع و اقدام ابالغ ، هاي دانشگاه رییس دانشگاه موظف است این موضوع را به کلیه قسمت .تنبیهات انضباطی نمی باشند

خود تخلف اداري محسوب شده باشد، که بر خالف این تبصره ، دانشگاه هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقی .نماید
 .است گیري پیصالح قابل  و در مراجع ذي

قانون  25و  22بر اساس تعلیمات اسالمی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس ( اصول  -9تبصره 
مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفند ، اعضاي شورا و کارکنان دبیرخانه شوراي انضباطی، اساسی )

) لف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشاي آن ( به جز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجوکلیه اطالعات مربوط به تخ



موضوع از طریق شوراي تجدید نظر یا شوراي مرکزي انضباطی ، در صورت تخلف هر یک از اعضاء یا کارکنان .خودداري نمایند
 .است گیري پیقابل 

در خصوص ، نها و امثال آ گزینش سازمان، نظیر مراجع قضایی، تعالم کنندهگویی به مراجع ذي صالح اس پاسخ -10تبصره 
توسط دبیرخانه شوراي مرکزي انضباطی یا شوراي انضباطی ، آموختگان در دانشگاه سوابق انضباطی دانشجویان و دانش

به عنوان رویه عملکرد  گیرد و روش آن تابع ترتیبی است مه شوراي مرکزي به عنوان تنها مرجع مجاز انجام می، دانشگاه
 .مشخص می نماید

ل مرکز مشاوره دانشجویی ئوبا دعوت از مس، شوراهاي انضباطی باید در موارد ضروري از جمله تخلفات اخالقی -11تبصره 
هاي الزم در زمینه روحیات فردي و مسایل خانوادگی و  کلیه حساسیت، ضمن بهره مندي از نظرات مشورتی آن مرکز، دانشگاه

 .مد نظر قرار دهند ماعی را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره رااجت
و  نامه آیین 6طبق ماده ، پس از ابالغ و تفهیم کتبی و یا شفاهی تخلفات مورد اتهام، :شوراهاي انضباطی دانشجویان - 5ماده 

به عمل آورده و دفاعیات کتبی  باید از وي مصاحبه حضوري، به دانشجو و پیش از صدور حکم نامه شیوهاز این  1بخش 
 .دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند

ابالغ و تفهیم موارد ، :انجام امور الزم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهاي انضباطی از قبیل تدوین مستندات -تبصره
  .اطی به عهده دبیر شوراستمصاحبه حضوري و مانند آن و نیز حفظ و بایگانی و امانتداري نسبت به پرونده هاي انضب، تخلف
هر یک از شوراها مجاز  اخذ تعهد بنا به صالحدید، از بدو تا پایان رسیدگی، هاي انضباطی :در جریان رسیدگی به پرونده-6ماده 

ظ بدون درج در سوابق انضباطی لحا، به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه و یا مختومه شدن پرونده تواند میو  باشد می
 .گردد
از وي  تواند میدبیر شوراي انضباطی بدوي دانشگاه ، : در صورت درخواست دانشجو براي دفاع حضوري در جلسه شورا-7ماده 

براي حضور در جلسه شوراي بدوي دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسیدگی براي دفاع از خود به وي فرصت 
در غیاب دانشجو به پرونده  تواند میشوراي انضباطی ، ن مقرر براي حضور در جلسهدر صورت عدم حضور دانشجو در زما .دهد

 رسیدگی نماید. 
از حضور و ارائه دفاعیات ، روز پس از رؤیت ابالغ رسمی دوم دعوت به مصاحبه یا دفاع حضوري 10دانشجو تا ، :چنانچه-تبصره

بدون ، صدور حکم شورا، در هر حال، ضمناً .ابی اقدام نمایدنسبت به رسیدگی و صدور حکم غی تواند میشورا ، امتناع ورزد
 .گیرد حضور دانشجو صورت می

هر دو هفته یک بار و جلسات شوراي انضباطی تجدید نظر ، حسب موضوع، :جلسات شوراي انضباطی بدوي دانشگاه-8ماده 
بدیهی است در موارد اضطراري و بنا به  .گردند حداقل هر ماه یک بار تشکیل می، در صورت وجود موارد انضباطی، دانشگاه
 .فوق العاده شوراهاي انضباطی اقدام نمایند  رؤساي شوراهاي انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات، ضرورت

احکام انضباطی شوراي بدوي باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام صادر و به  -9ماده 
دانشگاه باید به نحوي ، در صورتی که طوالنی شدن رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود .دانشجو ابالغ شوند

 :.در جبران آن اقدام نمایدباشد، که منافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان ن
شورا ) ممنوع است و جز براي والدین و همسر دانشجو( حسب صالحدید ، ارسال رونوشت احکام بدوي یا افشاي آن :-تبصره

 .شود میتنها در پرونده انضباطی دانشجو ثبت و نگهداري 
:جلسات شوراي انضباطی بدوي و تجدید نظر دانشگاه باید داراي صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضاي اعضاي -10ماده 

فظ و نگهداري در پرونده تخلف جهت ح، پس از انشاء در جلسه، حکم انضباطی صادره براي هر دانشجو .حاضر در جلسه برسد
 .رسد می، به ترتیبی که شوراي مرکزي به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید، نیز به امضاي اعضاي حاضر در جلسه

جز براي والدین و همسر دانشجو( حسب صالحدید شورا ) و مقام اجرا ، رسال رونوشت احکام تجدید نظر یا افشاي آن :ا-تبصره
 .ي مرکزي انضباطی ممنوع استکننده حکم و شورا

تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شوراي مرکزي ، :شوراي انضباطی تجدید نظر دانشگاه-11ماده 
ضرورت دارد صورتجلسه شوراي انضباطی تجدیدنظر که به ا مضاي حا ضران ، انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد



سوا بق و مدارك پرونده به شکل و ترتیبی که  کلیه همراه بهباشد،  میواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص رسیده و حاوي درخ
هاي  بدیهی است شوراي مرکزي به پرونده .گردد با حفظ بدل ارسال، شوراي مرکزي به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید

 .انضباطی تجدید نظر دانشگاه باشند رسیدگی نخواهد نمود مدارك کامل و صورتجلسه شوراي ارسالی از سوي دانشگاه که فاقد
درخواست ارسال پرونده اي را نموده باشد و دانشگاه در ارسال آن اهمال ، شوراي مرکزي انضباطی که صورتی:در  -تبصره
درخواست ، ربط يبه نحو مقتضی نسبت به لغو یا تعلیق یا توقف اجراي احکام صادره ذ تواند میشوراي مرکزي انضباطی ، نماید

 .ول و امثال آن اقدام نمایدئتوضیح از مقام مس
:شوراهاي انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رییس یا دبیر شورا به  -12ماده 

عمل  20اده طبق م، دانشجوي متهم ابالغ نموده و رسید دریافت کنند که در صورت استنکاف دانشجو از دریافت حکم
 .گردد می

کلیه مکاتبات شوراهاي انضباطی دانشگاه با شوراي مرکزي انضباطی و دیگر مراجع خارج از ، عالوه براحکام صادره -13ماده 
احکام و مکاتبات شوراي مرکزي انضباطی با امضاي  .باید با امضاي معاون دانشجویی و فرهنگی یا رییس دانشگاه باشد، دانشگاه

 .شود میر این شورا صادر رییس یا دبی
رونوشت آن را به ، شوراي انضباطی تجدید نظردانشگاه موظف است حداکثر یک ماه پس از صدور حکم تجدید نظر -14ماده 

بدیهی است نظر و حکم شورا ي مرکزي انضباطی در خصوص احکام صادره از سوي  .شوراي مرکزي انضباطی ارسال دارد
 .االتباع استشوراي انضباطی دانشگاه الزم 

براي دبیرخانه شوراي انضباطی مرکزي و به ترتیبی که تعیین ، ها و عملکرد شوراهاي انضباطی :ارسال گزارش فعالیت-1تبصره 
 .الزامی است، و ابالغ می نماید

       پرونده ) و یا به واسطه طوالنی شدن رسیدگی به نامه آیین 6ماده  2اگر به دستور رییس دانشگاه ( طبق تبصره  -2تبصره 
محروم شده باشد و حکم انضباطی صادر شده حاوي  سال نیمدانشجو از شرکت در امتحانات پایان ، )نامه آیینبدون مجوز (

  .شود می از دانشجو امتحان مجدد گرفتهباشد،  سال نیمتنبیهی کمتر از محرومیت یک 
 ت دانشجو شود.زمان رسیدگی به پرونده در عمل نباید موجب افزایش محکومی، در هر حال

و  سال نیمدر اواخر  نامه شیوهاز این  1از بخش  1ماده  18تا  9حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهاي  که صورتیدر  -3تبصره 
تحصیلی بعد از آن  سال نیمزمان اجراي حکم به باشد، تحصیلی صادر شده  سال نیمپیش از آغاز برگزاري امتحانات پایان 

 .تحصیلی دانشجو نباشد سال نیمنکه آخرین مشروط بر آ، گردد میموکول 
موضوع از ، موجب اطاله رسیدگی و متضرر شدن دانشجو شوند، بدون علت موجه، دبیر یا رییس شورا که صورتیدر  -4تبصره 

  .گیري است ربط قابل پی طریق شوراي تجدید نظر یا شوراي مرکزي یا سایر مراجع ذي
ضمن نظارت بر اجراي ، به عنوان عالیترین مرجع صدور احکام انضباطی دانشجویی، نشوراي انضباطی مرکزي وزارتی -15ماده 

اجرایی آن در حوزه هاي رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگاه ها و  نامه شیوهانضباطی و  نامه آیینصحیح 
ها در موارد  ز شوراهاي انضباطی دانشگاهها یا احکام متفاوت و یا متناقضی ا با روش، چنانچه، هاي آموزش عالی تابعه مجموعه

 .مکلف است نسبت به ارائه روش یکسان اعالم نظر و ایجاد وحدت رویه اقدام نماید، تخلف مشابه برخورد نماید
موظف به اجراي احکام شوراي انضباطی مرکزي بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در ، شوراهاي انضباطی دانشگاه -16ماده 

به استناد ماده ، صورت در غیر این .به شوراي مرکزي انضباطی اعالم نمایند، حداکثر یک ماه پس از دریافت حکم ،این خصوص
پاسخگوي عدم اجراي حکم شوراي ، تجدید نظر دانشگاه  رییس یا دبیر شوراي انضباطی، برحسب مورد، انضباطی نامه آیین 9

 .ي مرکزي انضباطی خواهند بودبه تشخیص شورا، مرکزي انضباطی در مراجع ذي صالح
باید به ، از یک تا پنج سال است، رونوشت احکام شوراي مرکزي انضباطی که حاوي محرومیت دانشجو از تحصیل -17ماده 

هیأت مرکزي گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هیأت و سازمان مذکور موظفند نسبت به اعمال 
 .ایندمحرومیت فوق اقدام نم

 
  



          : 4بخش 
 انضباطی ) نامه آیین 8و تخفیف یا تشدید احکام ( موضوع ماده  نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره

حکم ) به عهده شوراي  روز اداري از تاریخ رؤیت10پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (، تجدیدنظر در احکام اولیه -18ماده 
 .انضباطی تجدید نظر است

حداکثر ظرف یک ، شوراي انضباطی دانشگاه موظف است پس از تحقیقات الزم و مالحظه آخرین دفاعیه دانشجو -19ماده 
متوقف به حصول مدارك یا انجام تحقیقاتی باشد که به ، صدور حکم تجدید نظر که صورتیدر  .حکم تجدید نظر صادرکند، ماه

  .وافقت دانشجوي ذي نفع تا تکمیل پرونده به تعویق در آیدبا م تواند میمهلت مذکور ، نفع دانشجو تلقی می شوند
پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم ، چنانچه .احکام تجدید نظر نمی توانند احکام اولیه را تشدید کنند -تبصره 

طرح و پس از دیگر در شوراي بدوي م الزم است پرونده متخلف بارباشد، مدارك و مستندات جدیدي حاصل شده ، تجدیدنظر
 .صدور حکم اولیه مجدداً به وي فرصت اعتراض داده شود

از اعالم رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید ، به دالیل غیر موجه، نامه آیین 8ماده  3دانشجو طبق تبصره  که صورتیدر  -20ماده 
( مرجع تشخیص غیر موجه  .شود می عیناً قطعی محسوب، حکم اولیه، نسبت به حکم اولیه اعتراض ننماید، و یا در مهلت مقرر

 ) .بودن شوراي انضباطی است
نسبت به ، بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر تواند میرییس دانشگاه  -تبصره 

  .با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام کند، تشکیل جلسه شوراي تجدید نظر
یا تکرار یا تعدد تخلف ( در  کند میشجو از پذیرش و اجراي احکام و دستوراتی که شوراي انضباطی صادر تمرد دان -21ماده 

خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در شوراي ، پیش بینی نشده ) نامه شیوهاین  1از بخش  2مواردي که در ماده 
  .موجب صدور حکم تنبیهی جدید شود تواند میبدوي 

در مورد تعدد یا تکرار تخلف یا تشدید تنبیه به  1از بخش  1ماده  12تا  9مجدد تنبیهات موضوع بندهاي  اعمال -تبصره 
تنها به پیشنهاد شوراي انضباطی دانشگاه و ، به شرط رعایت حدود تنبیه براي تخلف ارتکابی، از این ماده 20تا  13بندهاي 

  گیرد. تأیید یا تشخیص شوراي مرکزي انضباطی صورت می
 7ماده  8مطابق با تبصره ، شوراهاي انضباطی بدوي یا تجدید نظر می توانند بدواً یا پس از صدور حکم تجدید نظر -22ماده 
  .نسبت به تعلیق احکام صادر شده اقدام کنند، نامه آیین
رییس دانشگاه ، یدر صورت تنبه و اصالح رفتار دانشجوي متخلف پس از طی مراحل تجدید نظر و صدور حکم قطع -23ماده 

 .بنا به تشخیص، از شوراي مرکزي انضباطی تخفیف درحکم صادره را درخواست نماید تواند می
، در دبیرخانه شوراي انضباطی مرکزي، اعتراض دانشجو به احکام قطعی صادره توسط شوراهاي انضباطی دانشگاه ها -24ماده  

با ، تشخیص ایراد یا اشکال شکلی و یا ماهوي در صدور رأي دانشگاه در صورت .گردد میربط بررسی  پس از دریافت پرونده ذي
ضمناً  .پرونده جهت اعالم نظر شوراي انضباطی مرکزي در دستور کار قرار خواهد گرفت، دستور دبیر شوراي انضباطی مرکزي

 .دستور توقف اجراي حکم تنبیهی را تا اعالم نظر شورا صادر نماید تواند میدبیر 
قابل اعتراض  5تا  1تنبیهات بند ، احکام انضباطی قطعی تعلیقی و احکام انضباطی قطعی، ر احکام انضباطی بدويد -1تبصره 

 .در شوراي مرکزي نیستند
 .است از دریا فت حکم دا نشگاه یک ماه، حداکثر زمان تسلیم اعتراض به دبیرخانه شوراي انضباطی مرکزي -2تبصره 
اي ه  مجموعه، تجدید نظر  اعتراض به احکام شوراهاي انضباطی، ار شوراي انضباطی مرکزيبا تشخیص و تفویض اختی -3تبصره

جوار به عنوان مرجع  هاي آن استان و یا استان هم آموزش عالی هر استان در شوراي انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاه
به ، روش انجام آن هم .باشد انشگاه صادر نشدهرسیدگی هم ارز امکان پذیر است ؛ مشروط بر آنکه حکم تجدید نظر در آن د

موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شوراي مرکزي انضباطی هر یک از وزارتین رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابالغ 
 .شود میمطابق رویه سابق عمل ، گردد که تا زمان تهیه و ابالغ دستورالعمل مذکور

شوراي انضباطی ، در پایان تحصیل، شجو یا دانش آموخته و تشخیص شوراي تجدید نظر دانشگاهبنا به درخواست دان -25ماده 
در مورد تنبیهات  .اقدام نماید نامه شیوهاین  1ماده  10تا  4نسبت به امحاي آثار تنبیهات مندرج در بندهاي  تواند میدانشگاه 



با نظر دانشگاه نسبت به امحاي  تواند میراي مرکزي انضباطی شو، آموخته در صورت درخواست دانشجو یا دانش، به بعد 11بند 
 .آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نماید

در پایان تحصیل خود به خود امحا ، و نیز احکام تعلیقی ها آنو آثار  3تا  1احکام منطبق بر تنبیهات بندهاي  -1تبصره 
         .یدنظر یا مرکزي نداردنیاز به موافقت شوراي تجد ها آنشوند و امحاي اثر  می

به میکرو فیلم یا میکرو فیش  ها آنهاي تخلفات انضباطی و یا طرز تبدیل  طریقه امحاي اصل اسناد و مدارك پرونده -2تبصره 
به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شوراي مرکزي انضباطی ، ها آنسال از عمر  25با سپري شدن ، و نظایر آن

 .و به عنوان رویه عملکرد ابالغ گرددرسیده 
اما سایر آثار آن در صورت ، از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد 25/0امحاي اثر در مورد حکم قطعی درج نمره  -3تبصره  

 .شود میموافقت شوراي انضباطی امحاء 
در باشد، دور حکم قضایی اثبات شده امحاي اثر تنبیهات قطعی براي تخلفات انضباطی داراي بعد مجرمانه که با ص -4تبصره 

 .پایان تحصیالت مقدور نیست
  

                                                       : 5بخش 
 سایر موارد

در شوراهاي  ها آنانتقالی یا تسویه حساب دانشجویانی که پرونده تخلف ، میهمانی، رسیدگی به درخواست انصراف -26ماده 
یا اجراي احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان  باشد میانضباطی در دست رسیدگی  اه یا شوراي مرکزيانضباطی دانشگ

  .منوط به موافقت و اعالم نظر قطعی آن شوراهاست، به انجام نرسیده است
جراي احکام در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهیم اتهام یا استنکاف از دریافت یا ا تواند میرییس دانشگاه  -تبصره 

اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وي و تکمیل مراحل رسیدگی ، کلیه عملیات آموزشی وي، انضباطی
 .متوقف کند

ها نظیر نیروهاي مسلح و یا حوزه هاي علوم دینی که در  رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه سایر دستگاه -27ماده 
  .به عهده شوراهاي انضباطی دانشجویان است، حسب مورد، ل مشغول می باشنددانشگاه ها به تحصی

دانشجویان ، نمایند می نسبت به پذیرش انشجو اقدام، هاي ایران هاي خارجی که با عقد قرارداد با دانشگاه در دانشگاه -28ماده 
ظیم قرارداد الزم است این موضوع تصریح می گردند و جهت ضمانت اجراي آن در تن نامه شیوهربط مشمول این  ایرانی ذي

 .گردد
دانشگاه باشد، که دانشجویی طبق نظر شوراي مرکزي انضباطی به تغییر محل تحصیل محکوم شده  در صورتی -29ماده 
 .موظف به پذیرش دانشجو است، مقصد
اعم از ، درمان و آموزش پزشکی، داشتتحقیقات و فناوري و وزارت به، هاي تابع وزارت علوم دانشجویان کلیه دانشگاه -30ماده 

هاي مزبور ملزم به  بوده و دانشگاه نامه شیوهانضباطی و این  نامه آیینمشمول ، کاربردي -پیام نور، غیر انتفاعی و علمی، دولتی
  .اجراي مفاد آن هستند

مسؤولیت ، انضباطی دانشجویی به عنوان باالترین مرجع رسیدگی به تخلفات، شوراهاي مرکزي انضباطی وزارتین، همچنین   
  .ها را بر عهده دارند نظارت و کنترل شوراهاي انضباطی دانشگاه، راهبري، ریزي برنامه

مانند ، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهاي خارج از وزارتین، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها -تبصره 
به  نامه آیینها و این  هاي داخلی آن دانشگاه نامه آیینهستند و چنانچه تعارضی بین  نامه آیینمشمول این ، ها سایر وزارتخانه

  .موضوع براي اتخاذ تصمیم نهایی به شوراي مرکزي ارجاع شده و حکم شوراي مرکزي وزارتین الزم االجرا ست، وجود آید
به  16/3/88تبصره در تاریخ  82بند و  10ه و ماد 31شامل، در مجموع، بخش 5در یک مقدمه و ، نامه شیوهاین  -30ماده 

، نامه شیوهدرمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب و ابالغ این ، تحقیقات و فناوري و بهداشت، تصویب وزراي علوم
 .فاقد اعتبار است، هاي مغایر با آن کلیه مصوبات و بخشنامه

 


