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 اوصیکن بتقوی اهلل و نظن اهرکن اهام علی)ع(

 

 هراهناهه انضباطی دانشجویاى دانشگاه.......
 .................... نیوسال .............سال تحصیلی 

 

 ثب اّذای سالم ٍ ػشض خیش همذم حضَس داًطجَی اسجوٌذ:
ّب تبکیذ ضذُ است. داًطگبُ ّبی دیٌی ًیض ثش آىضًَذ کِ دس آهَصُتٌذسستی ٍ اهٌیت دٍ ضشط هْن ٍ ضشٍسی استمبء ٍ پیطشفت ّش جبهؼِ هحسَة هی

ثِ دلیل حضَس ًخجگبى جبهؼِ دس ایي هحیظ ٍ سسبلت خغیش جبهؼِ داًطگبّی دس تَلیذ ػلن ٍ پشٍسش هتخصصبى ٍ ًیض اص ایي اهش هستثٌی ًیست ٍلکي 
  فشّیختگبى ثشلشاسی اهٌیت ٍ جَ سشضبس اص آساهص ٍ اػتوبد دس داًطگبُ اص اّویت هضبػف ثشخَسداس است. لزا ضوي تبکیذ ثش حفظ جبیگبُ سفیغ

سٍد؛ ثب سػبیت همشسات ٍ پشّیض اص دس ساستبی تبهیي حمَق داًطگبّیبى ٍ حفظ کشاهت  داًطجَیبى، اًتظبس هیداًطگبُ ٍ اّویت سالهت ایي هحیظ  
 تخلفبت، دس حفظ هحیظ سبلن داًطگبُ کَضص کٌیذ ٍ دس هَاسد ثشٍص هطبّذُ  اهَس خالف لبًَى ٍ ضئًَبت داًطجَئی، سًٍذ سسیذگی سا ثِ هشاجغ

ًبهِ اجشائی آى ثِ هٌظَس حفظ ضأى ٍ هٌضلت داًطگبّیبى، هشاجغ ًبهِ اًضجبعی داًطجَیبى ٍ ضیَُساستب؛ آئیي ریصالح داًطگبّی ثسپبسیذ.  دس ایي
 سسیذگی ثِ جشاین احتوبلی سا ثِ ضشح  صیش تؼییي کشدُ است:

هستمش دس سبصهبى اهَس ( ضَسای هشکضی اًضجبعی 3( ضَسای اًضجبعی تجذیذ ًظش داًطگبُ، 2( ضَسای اًضجبعی ثذٍی داًطجَیبى داًطگبُ، 1
 داًطجَیبى ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

ثبضٌذ ّوَاسُ دس استمبء جبیگبُ ػلوی ٍ فشٌّگی ٍ حفظ هیثبق داًطگبّی خَد خَضجختبًِ داًطجَیبى داًطگبُ ............... کِ اص ًخجگبى جبهؼِ هی
جَیی ثِ ًذست ایجبد ضذُ است. هؼزلک جْت اعالع داًطجَیبى ًَ ٍسٍد داًطگبُ ٍ اّتوبم ٍسصیذُ ٍ ًیبص ثِ ثشخَسدّبی لبًًَی دس همبثل تخلفبت داًط

، ثِ اّن هَاسد تخلفبت ػوَهی، آهَصضی ٍ اداسی، سیبسی ٍ اخاللی ٍ لبًًَی کِ هشاػبت آى دس داًطگبُ 89ًبهِ اجشایی هصَة سبل  دس اجشای ضیَُ
؛ ثشای ّش یک اص تخلفبت صیش تٌجیْبتی اص احضبس ٍ اخغبس ضفبّی تب اخشاج اص داًطگبُ ٍ ضَد. الصم ثِ رکش استضشٍسی است؛ دس ایي هختصش اضبسُ هی

ؼِ کبهل هؼشفی ثِ هشاجغ لضبیی پیص ثیٌی گشدیذُ ٍ اهیذ است، دس ثیي داًطجَیبى ػضیض داًطگبُ ...... هصذاق ًخَاّذ داضت. دس صَست ًیبص ثِ هغبل
َاًیذ  ثِ دثیشخبًِ ضَسای اًضجبعی داًطگبُ ٍ یب ٍثگبُ هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فشٌّگی داًطگبُ ثِ آدسس تًبهِ  اًضجبعی ٍ ضیَُ ًبهِ اجشایی هیآییي

 ............ هشاجؼِ ًوَدُ ٍ یب جْت هطبٍسُ اًضجبعی ثب ضوبسُ .................... توبس حبصل فشهبییذ

  تخلفات:

 الف( جرائن عووهی:
 ّتبکی ، افتشا یب ًطش اکبریت؛تْذیذ، تغویغ ، تَّیي ، فحبضی ، -
 جؼل ٍ تضٍیش، ) جؼل اهضبء، جؼل استبد، جؼل ػٌَاى(؛ -
 ضشة ٍ جشح ؛-
 سشلت اهَال ، سشلت ػلوی ؛ -
 استطبء ، کالّجشداسی ، اختالس ، لتل ؛-
 ّشگًَِ فؼبلیت ٍ استجبط ثب ضشکتْبی ّشهی.-

 ب( تخلفات آهوزشی و اداری:
 بلیف هشثَعِ؛تخلف یب تملت دس اهتحبًبت یب تک-
فشستبدى ضخص دیگشی ثِ جبی خَد یب حضَس ثِ جبی ضخص دیگش دس -

 جلسِ اهتحبى ؛
 اخالل یب ٍلفِ یب هضاحوت دس اجشای ثشًبهِ ّبی داًطگبُ ٍ اهَس خَاثگبّْب؛-
 خسبست صدى ثِ اهَال ػوَهی یب خصَصی ٍ یب خیبًت دس اهبًت .-

 اهنیتی:تخلفات سیاسی و یا  -رسیذگی به تعرضات دینی-ج
دادى اعالػبت خالف ٍالغ یب کتوبى ٍالؼیت اص سٍی ػوذ کِ ثب هٌبفغ هلی ٍ 

 اهٌیت ػوَهی دس تؼبسض ثبضذ؛
 ػضَیت دس گشٍُ ّبی هحبسة یب هفسذ یب َّاداسی اص آًْب؛-
استکبة اػوبل هٌجش ثِ ثشاًذاصی یب ایجبد ثلَا ٍ آضَة ٍ ثشگضاسی تحصي -

 یب تجوغ ثذٍى هجَص اص هشاجغ لبًًَی
تَّیي ثِ ضؼبئش اسالهی یب هلی )هبًٌذ تظبّش ثِ سٍصُ خَاسی ، تَّیي ثِ -

 حجبة ، فحبضی ، ضؼبس ًَیسی ، پخص اػالهیِ ٍ ًظبیش آى(.
 د( تخلفات اخالقی:

 استؼوبل ٍ تَصیغ سیگبس ٍ هَاد هخذس اػتیبسآٍس، ضشة خوش ، لوبس ٍ ... ؛-
 ی غیش هجبص؛استفبدُ ثب تَصیغ ًَاسّب ٍ لَح ّبی صَتی ٍ تصَیش-
 استفبدُ یب تَصیغ کتت، هجالت ٍ ػکس ّبی هستْجي؛-
 تخلفبت سایبًِ ای ٍ الکتشًٍیکی؛ -
ػذم سػبیت ضئَى داًطجَیی )هبًٌذ ػذم سػبیت حمَق دیگشاى، ایجبد -

 دسگیشی، پشخبضگشی، ٍ ...(
 

 دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویاى دانشگاه ....................

 

 هشخصات فردی:

 ٍضؼیت تبّل ضوبسُ هلی تبسیخ تَلذ ًبم پذس

    

 همغغ تحصیلی سضتِ تحصیلی ضوبسُ داًطجَیی دیي ٍهزّت

    

 تلفي ّوشاُ ّوسش تلفي ّوشاُ هبدس تلفي ّوشاُ پذس تلفي ّوشاُ داًطجَ

    

 ًطبًی هحل سکًَت خبًَادُ:
 

توبس ثب ضوبسُ ّوشاُ اسائِ ضذُ خَاّذ ثَد؛ ضشٍسی است دس صَست ّشگًَِ  تَجِ: ّشگًَِ دػَت احتوبلی ضوب ثِ ضَسای اًضجبعی، اص عشیك
 سسبًی ضَد.ّبی اػالهی، هشاتت دس اسشع ٍلت ثِ ایي ضَسا اعالعتغییش دس ضوبسُ توبس

 ثبضذ. ایٌجبًت هفبد کبسثشگ سا هغبلؼِ ٍ تبییذ آى ثِ هٌضلِ لجَل ٍ اهضبی هَاسد فَق هی
 تبسیخ                 اهضبی داًطجَ                                                                                                              

نشان 
 دانشگاه

 شورای مرکزی انضباطی -(1کاربرگ شماره )

 شورای انضباطی دانشجویان 


