
 گسیذٌ ای از آییه وامٍ ي شیًٌ وامٍ اجرایی شًرای اوضباطی

  ـ تخلفات ي تىبيُات1بخش 

 :ـ تفكیك تىبیُات1

 :آييي ًبهِ ثصَرت سيز تفكيك هي ضًَذ 7تز احكبم اًضجبعي تٌجيْبت هبدُ  ثِ هٌؾَر استٌبد ٍ تغجيك دليك

ـ ا تًاوـذ   اوضباطي وسبت بٍ داوشجًيان مـي  تىبيُاتي كٍ با حكم شًراَای اوضباطي داوشگاٌ ي شًرای مركزی لف 

 . اعمال شًد

  اخغبر ضفبّي

  تذكز كتجي ثذٍى درج در پزًٍذُ داًطجَ .1

  اخغبركتجي ثذٍى درج در پزًٍذُ داًطجَ .2

  تذكز كتجي ٍ درج در پزًٍذُ داًطجَ .3

  تَثيخ كتجي ٍ درج در پزًٍذُ داًطجَ .4

  در درس يب اهتحبى هزثَط ثِ تخلف 25/0دادى ًوزُ  .5

  يت اس تسْيالت رفبّي داًطگبُ اس لجيل ٍام، خَاثگبُ ٍ غيزُ اس يك هبُ تب عَل هذت ثبلي هبًذُ اس تحصيلهحزٍه .6

  .الوبل ضذُ ثبضذ دريبفت خسبرت اس داًطجَ در هَاردي كِ تخلف هٌجز ثِ ايجبد ضزر ٍ سيبى ثِ داًطگبُ يب ثيت .7
  هٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت يك ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات .8

  هَلت اس تحصيل ثِ هذت يك ًيوسبل ثب احتسبة سٌَات هٌـ .9

  هٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت دٍ ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات .10

 هٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت دٍ ًيوسبل ثب احتسبة سٌَات .11

 (ّوزاُ ثب تغييز رضتِ تحصيلي در صَرت لشٍم)تغييز هحل تحصيل داًطجَ      .13               

 تجذيل دٍرُ تحصيلي داًطجَ اس رٍساًِ ثِ ضجبًِ     .14               

 هٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت سِ ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات     .15               

 هٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت سِ ًيوسبل ثب احتسبة سٌَات     .16               

 ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَاتهٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت چْبر      .17               

 هٌـ هَلت اس تحصيل ثِ هذت چْبرًيوسبل ثب احتسبة سٌَات     .18               

 اخزاج داًطجَ اس داًطگبُ ثب حفؼ حك ضزكت هجذد در آسهَى ٍرٍدي     .19              

  سبل 5ّب تب  هحزٍهيت اس تحصيل در كليِ داًطگبُ     .20               

  

 :فكیك تخلفات ـ ت2

ًبهِ ثب ليدذ تٌجيْدبت هتٌبسدت     ايي آييي 6ًبهِ اًضجبعي داًطجَيبى، تخلفبت هٌذرج در هبدُ  آييي 7هبدُ  3در راستبي تقوين اجزاي تجصزُ 

 .ضًَذ اس ايي ثخص ثِ ضزح سيز تفصيل دادُ هي 1ثزاسبس هبدُ 
  

 :طگبُ ٍ ضَراي هزكشي اًضجبعيحذٍد اختيبرات ٍ ٍؽبيف ضَراّبي اًضجبعي داً :آييه وامٍ 6مادٌ 

از قبیل تُذیذ، تطمیع، تًَیه، ضرب ي جـر،، جلـل، سـرق     )الف ـ رسیذگی بٍ جرائم عمًمی داوشجًیان  

 ...(. ي



 الف ـ تُذیذ، تطمیع، تًَیه، فحاشی، َتاكی، افتراء/1

 :الف ـ ضرب ي جر،/2

 :الف ـ جلل/3

 (:خبرج اس داًطگبُ)الف د جقل اسٌبد دٍلتي /1/3

 :الف د جقل اهضبي اسبتيذ يب هسئَالى داًطگبُ/2/3

 :الف د ارائِ اسٌبد جقلي ثِ داًطگبُ/3/3

 (:افشاري  افن اس اسٌبد هكتَة يب ًزم)الف د جقل اسٌبد داًطگبُ ٍ استفبدُ اس آى /4/3

  

 الف ـ سرق /4

 :الف د سزلت اهَال غيز هتقلك ثِ داًطگبُ/1/4

  خَاثگبُ الف د سزلت اهَال داًطگبُ يب/2/4

 :الف د سزلت، خزيذ ٍ فزٍش يب افطبي سَاالت يب ٍرلِ ّبي اهتحبًي/3/4

 ب ـ رسیذگی بٍ تخلفات آمًزشی ي اداری 

 ة د تملت در اهتحبى/1

  ة د فزستبدى ضخص ديگزي ثجبي خَد ثِ اهتحبى يب ضزكت ثجبي ديگزي در اهتحبى/2

 :ّب يب ًؾن خَاثگبُ زًبهِة د اخالل يب ايجبد ٍلفِ يب ايجبد هشاحوت ثزاي ث/1/3

 :ّب يب ًؾن داًطگبُ ة د اخالل يب ايجبد ٍلفِ در ثزًبهِ/2/3

 :ة د فذم رفبيت همزرات خَاثگبُ/3/3

 :فذم رفبيت همزرات داًطگبُ  -ة/4/3

 :ة د ايزاد خسبرت ثِ اهَال فوَهي يب خصَصي ٍ يب خيبًت در اهبًت/4
  

 ج ـ رسیذگی بٍ تخلفات سیاسی

1/ ِ هبًٌذ فحبضي ٍ استقوبل الفبػ ركيك ثغَر ضفبّي )ضقبئز اسالهي يب هلي ٍ ارتكبة افوبلي ثز ضذ ًؾبم جوَْري اسالهي  ج د تَّيي ث

 ( …يب كتجي اس عزيك ضقبرًَيسي، پخص افالهيِ ٍ 

 :ج د ايجبد ثلَا ٍ آضَة در هحيظ داًطگبُ/2 
  

 :دـ رسیذگی بٍ تخلفات اخالقی 

 :سبيز دارٍّبي رٍاى گزداىد د استفبدُ اس هَادهخذر يب /1/1

 :د د افتيبد ثِ هَادهخذريب سبيز دارٍّبي رٍى گزداى/2/1

 :دد ًگْذاري ، خزيذ ٍ فزٍش يب تَسيـ هَادهخذر/3/1

 :د د استفبدُ اس هطزٍثبت الكلي/1/  4              

 .در خزيذ ٍ فزٍش يب تكثيز ٍ تَسيـ ايي گًَِ ٍسبيل اي هستْجي يب هذاخلِ ّبي رايبًِ د د استفبدُ اس ًَارّبي ٍيذيَيي يب صَتي ثب لَحِ/2 

 :دد فذم رفبيت پَضص اسالهي ٍ استفبدُ اس پَضص ٍ آرايص هجتذل/3

 :د فذم رفبيت ضئَى اسالهي د/4

 هبًٌذ فذم رفبيت حمَق ديگزاى،) ضَد  دد ارتكبة افوبل يب رفتبري كِ خالف هٌشلت داًطجَيي هحسَة هي/1/4

 (. …زي ٍ پزخبضگزي، ايجبد درگي 



 :د فذم رفبيت هَاسيي هحزس ضزفي در ارتجبط ثب ًبهحزم د/2/4

 :دد ايجبد هشاحوت/3/4

 :د د داضتي راثغِ ًبهطزٍؿ/5

كليِ تخلفبتي كِ يك عزف اى داًطجَ ثَدُ ٍ ثِ جبيگبُ داًطجَ خذضِ ٍارد ًوبيذ چدِ در داخدل داًطدگبُ ثبضدذ ٍيدب خدبرج        -د/1/5     
 .عزح ٍ تصوين گيزي ٍ صذٍر حكن هي ثبضذ داًطگبُ در ايي ضَرا لبثل

 


