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تكميل آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي
مصوب جلسه  858مورخ 41/6/41
شورايعالي انقالب فرهنگي
ماده  -4تعاريف
الف) منظور از دانشگاه ياا مسسها آماوز عاال  ،دانشاگاههاا و مسسهاا و
مجتمعهاي آموز عال و پژوهش دولت يا غيردولت است كا بقام مراررا
وزارتين فرهنگ و آموز عاال و بهداشات و درمااو و آماوز پ شا مادر
رسم باالتر از ديپلم (ولو ب عنواو معادل) صادر م كنند ك در اين آييننام با
آنها «دانشگاه» ابالق م شود.
ب) دانشجوي داخل :هر فاردي اسات كا در ي ا از دانشاگاههاا با صاور
حضوري و يا غيرحضوري ب تحصيل اشتغال داشت باشد ك در اين آيينناما با
آو «دانشجو» ابالق م شود.
ج) دانشجوي وابهت  :ب فردي ك ب عنواو دانشاجوي بورساي ياا ارزبگيار در
ي از دانشگاههاي خارج از كشور تحصيل م كند ،گفت م شود.
د) دانشجوي خارج  :ب دانشجوي تقع كشورهاي خارج گفت م شاود كا
در دانشگاه جمهوري اسالم ايراو تحصيل م كند.
ه) زماو تحصيل :با زماو ثقت نام اولي در دانشگاه آغااز و باا اخاد مادر ياا
گواه موقت يا انصراف يا اخراج خاتم يافت  ،تلر م شود.
ماده  -8كليات
با توج ب قداست علم و اخالق و محيطهااي آموزشا و پژوهشا در شار
مقين و ح ومت اسالم و ضرور دفا و حراست از حروق عموم دانشاجوياو،
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دانشجو م لف و موظف اسات در باول زمااو تحصايل و در هار محايط اعام از
دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارت اب هر عمل ك خالف شسوو و حيثيا دانشجو
اعم از دانشجوي داخل يا وابهت ياا خاارج باشاد ،خاودداري كناد .در غياراين
صور براساس مفاد اين آييننام با وي برخورد م شود.
ماده  -8تركيب اعضاي كميته انضباطي بدووي دانشدگاه و وگدونگي
انتخاب آنها
 -1معاوو دانشجوي دانشگاه ب عنواو رييس كميت انضقاب بدوي؛
 -2مهااسول دفتاار نمايناادگ مرااام معظاام رهقااري در دانشااگاه يااا نماينااده
تاماالختيار ايشاو در صور وجود دفتر نمايندگ مرام معظم رهقري در دانشگاه؛
 -3يكنفر عضو هيأ علم دانشگاه ب انتخاب رييس دانشگاه؛
 -4دو نفر دانشجوي دانشگاه ب انتخاب رييس دانشگاه؛
 -5دبير كميت انضقاب بدوي با انتخاب رييس كميت بدوي بدوو داشتن حم
رأي.
تبصره  -4دو دانشجوي عضو كميت انضقاب دانشگاه بايد واجد ايان شارايط
باشند:
 -1حداقل نيم اول دوره كارشناس را ب پاياو رسانده باشند (مسسهاات كا
فرط دوره كاردان را دارند دانشجوياو عضو كميت انضقاب آنهاا باياد وارد نيما
دوم دوره كاردان شده باشند) و ضمناً دانشجوياو دوره كارشناس ارشد و دكترا،
مشروط برآن تحصيال دوره كارشناس خود را در داخل كشور ب پاياو رسانده
باشند از اين ماده مهتثنا ههتند.
 -2از حيث درس و اخالق ج و دانشجوياو خوب دانشگاه باشند.
تبصره  -8كليه اعضاي كميتا انضاقاب دانشاگاه باياد با تراوا و تعهاد و
استرالل نظر شهر داشت و متأهل و فاقد سوء سابر باشند.
تبصره  -8اعضاي بندهاي  3و 4ب مد دو سال انتخاب م شوند و انتخااب
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مجدد آنها بالمانع است و ضمناً چنانچ اعضاي فوق در بول س سال ،س جله
متوال يا  6جله متناوب غيقت غيرموج داشت يا ب هر دليل ام او حضاور در
جلها كميت انضقاب دانشگاه را ب مد بيش از  3مااه نداشات باشاند ياا در
صور احراز عدم صالحيت ،رييس دانشگاه م تواند ب ع ل آنهاا و انتخااب فارد
جديد اقدام كند .تشخيص موج يا غيرموج بودو غيقت اعضاا با عهاده ريايس
كميت است.
تبصره  -1رييس كميت م تواند بنا ب صالحديد از افراد مطلع براي شاركت
در جلها كميت بدوو داشتن حم رأي دعو كند.
تبصره  -5جلها كميت با حضور رييس كميت و حداقل دو عضاو صااح
رأي تش يل م شود و مصوبا آو با س رأي موافم قابل اجرا است.
تبصره  -6اح ام كميت انضقاب بدوي دانشاگاه باا امضااي ريايس كميتا
بدوي و اح ام كميت انضقاب تجديد نظر با امضاي دبير كميت انضقاب تجديد
نظر دانشگاه ابالغ م شود.
ماده  -1تركيب اعضاي كميته انضباطي تجويو نظر دانشگاه
 -1رييس دانشگاه ب عنواو رييس كميت تجديد نظر؛
 -2مهسول دفتر نمايندگ مرام معظم رهقري در دانشگاه؛
 -3معاوو دانشجوي دانشگاه ب عنواو دبير كميت تجديد نظر.
ماده  -5تركيب اعضاي كميته مركزي انضباطي دانشجويان
 -1معاوو دانشجوي وزار فرهنگ و آموز عال يا وزار بهداشت ،درماو و
آموز پ ش  ،حه مورد ،ب عنواو رييس كميت ؛
 -2مهسول دفتر نمايندگ مرام معظم رهقري در ي از دانشگاهها ب انتخاب
شوراي مرك ي نمايندگاو مرام معظم رهقاري در دانشاگاههاا و باا ح ام ريايس
شوراي مرك ي نمايندگاو مرام معظم رهقري در دانشگاهها؛
 -3يكنفر حروقداو ب انتخاب وزير فرهنگ و آموز عال ياا وزيار بهداشات،
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درماو و آموز پ ش  ،حه مورد؛
 -4سرپرست دبيرخان كميت مرك ي انضاقاب دانشاجوياو بادوو حام رأي
ب عنواو دبير كميت ؛
 -5يكنفر از اعضااي هياأ علما دانشاگاههاا با انتخااب وزيار فرهناگ و
آموز عال يا وزير بهداشت ،درماو و آموز پ ش حه مورد؛
 -6يكنفر دانشجو از مياو اعضاي كميت انضاقاب دانشاگاههاا باا انتخااب و
صدور ح م از سوي وزير فرهنگ و آموز عال ؛
 -7معاوو دانشجوي ي از دانشگاهها بنا ب دعو دبير كميت مرك ي.
 -8رييس ي از دانشگاهها بنا ب دعو دبير كميت مرك ي انضقاب .
تبصره  -4مد عضويت اعضاي منتخ

 3سال و انتخاب مجدد آنها بالماانع

است.
تبصره  -8جلها كميت مرك ي انضقاب با حضور  4نفر رسميت م يابد و
تصميما جله با  3رأي موافم الزماالجرا است.
تبصره  -8كميت مرك ي انضقاب دانشجوياو از نظار تشا يالت با وزار
فرهنگ و آموز عال يا وزار بهداشت ،درماو و آموز
تحت نظر شورايعال انرالب فرهنگ فعاليت م كند.

پش

وابهت اسات و

تبصره  -1رييس كميت م تواند بنا ب تشخيص و ضرور امر از افراد مطلاع
براي شركت در جله كميت بدوو داشتن حم رأي دعو كند.
تبصره  -5اح ام كميت مرك ي انضقاب دانشجوياو با امضاي دبيار كميتا
مرك ي ابالغ م شود.
ماده  -6حوود اختيارات و وظايف كميتدههداي انضدباطي دانشدگاه و
كميته مركزي انضباطي
الف) رسيدگ ب جرايم عموم دانشجوياو (از ققيل تهديد ،تطمياع ،تاوهين،
ضرب و جرح ،جعل ،سرقت ،رشوه ،اختالس يا قتل).
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ب) رسيدگ ب تخلفا آموزش و اداري مانند:
ب )1-ترل در امتحاو؛
ب )2-فرستادو شخص ديگري ب جاي خود در امتحاو ياا شاركت با جااي
ديگري در امتحاو؛
ب )3-ارت اب هر عمل از سوي اشخاص حرير يا حروق ك موج اخاالل
يا وقف يا م احمت در اجراي برنام هاي دانشگاه يا خوابگاه شود؛
ب )4-ايراد خهار ب اموال دانشگاه يا بيت المال.
ج) تخلفا سياس :
ج )1-دادو ابالعا خالف واقع يا كتماو واقعيا از روي عمد نهقت ب خود
يا گروهكهاي محارب يا مفهد يا افراد وابهت ب آنها؛
ج )2-عضويت در گروهكهاي محارب يا مفهد يا ملحد ياا هاواداري و انجاام
دادو هر عمل ب نفع آنها؛
ج )3-فعاليت و تقليغ ب نفع گروهكها و م ات الحادي؛
ج )4-توهين ب شعاير اسالم يا ملّ و ارت اب اعمال بر ضد نظام جمهاوري
اسالم (مانند شعارنويه  ،پخش اعالمي و )...؛
ج )5-ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.
د) تخلفا اخالق :
د )1-استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخل در خريد و فرو و
توزيع اينگون مواد؛
د )2-استفاده از نوارهاي ويديوي يا صوت يا لوحهاي رايانا اي مهاتهجن ياا
مداخل در خريد و فرو  ،ت ثير ،توزيع اينگون وسايل؛
د )3-عدم رعايت پوشش اسالم يا استفاده از پوشش يا آرايش مقتدل؛
د )4-استفاده يا توزيع يا ت ثير كت  ،مجال  ،ع سهاي مهتهجن و ياا آال
لهو و لع ؛
د )5-عدم رعايت شسوو دانشجوي ؛
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د )6-داشتن رابط نامشرو ؛
د )7-تش يل يا شركت در جلها نامشرو ؛
د )8-انجام عمل مناف عفت.
ماده  -4تنبيهات
الف) تنقيهات ك باح م كميتا هااي انضاقاب دانشاگاه ياا كميتا مركا ي
انضقاب نهقت ب دانشجوياو م تواند اعمال شود.
الف )1-احضار و اخطار شفاه ؛
الف )2-اخطار كتق بدوو درج در پرونده دانشجو؛
الف )3-تدكر كتق و درج در پرونده دانشجو؛
الف )4-توبيخ كتق و درج در پرونده دانشجو؛
الف )5-دادو نمره 0/25؛
الف )6-محروميت از تههيال رفاه دانشگاه (از ققيل وام ،خوابگاه و )...؛
الف )7-دريافت خهار از دانشجو در موارديك تخلف ،منجر ب ايجاد ضرر و
زياو ب دانشگاه يا بيت المال شده باشد؛
الف )8-منع موقت از تحصيل تا مد دو نيمساال تحصايل (باا احتهااب ياا
بدوو احتهاب سنوا ).
تبصره  -4در موارديك كميت انضقاب بدوي دانشگاه ح م صادر كرده و ب
آو ح م در موعد مشخص شده در اين آييننام دانشجو اعتراض كند ،تجديدنظر
در ح م صادره ب عهده كميت انضقاب تجديدنظر دانشگاه خواهد بود.
تبصره  -8اعمال مجدد مجازا موضو بند الف 8-ماده ( )7منوط با تأيياد
كميت مرك ي انضقاب خواهد بود.
ب) تنقيهات ك فرط با ح م كميت مرك ي انضقاب نهاقت با دانشاجوياو
م تواند اعمال شود:
ب )1-منع موقت از تحصيل تا چهار نيمسال تحصيل (با احتهااب ياا بادوو
احتهاب سنوا )؛
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تبصره -چنانچ پس از اجراي ح م كميت و در بول مد تحصيل دانشجو،
احتهاب سنوا محروميت از تحصيل مانع از فارغالتحصيل شدو دانشجو شاود و
دانشجو متعدر ب عدر موج شود ،كميت مرك ي پاس از ارايا داليال و مادار
تعدر از سوي دانشجو و بررس  ،بنا ب تشخيص م تواند اقدام ب تقديل ح ام با
عدم احتهاب سنوا كند.
ب )2-تغيير محل تحصيل دانشجو؛
ب )3-تقديل دوره تحصيل دانشجو از روزان ب شقان ؛
ب )4-اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حم شركت مجدد در آزموو ورودي؛
ب )5-محروميت از تحصيل در كلي دانشگاهها تا  5سال.
تبصره  -4در موارد ضروري بنا با تشاخيص ،كميتا انضاقاب دانشاگاه ياا
كميت مرك ي انضقاب م تواند ح م ب صور تركيق صادر كند( .تركيق از 2
يا چند بند ماده )7
تبصره  -8رييس دانشگاه مجاز است تا زماو رسيدگ ب پروناده دانشاجوي
متخلف در كميت انضقاب دانشگاه از ورود وي ب دانشگاه جلوگيري كند مشروط
بر اينك مد رسيدگ ب پرونده دانشاجو از ياك مااه تجااوز ن ناد و در ماورد
پروندههاي ك ب كميت مرك ي انضاقاب باراي رسايدگ و اعاالم رأي ارجاا
م شود ،رييس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو ب دانشاگاه تاا ماد دو مااه
جلوگيري كند( .در صور تالق اياام ممانعات از ورود دانشاجو با دانشاگاه باا
امتحانا پاياو نيمسال ،دانشجو م تواند با تشخيص رييس دانشگاه در امتحاناا
پاياو نيمسال شركت كند).
تبصره  -8ب منظور ممانعت از اعمال سلير هاي متفاو در دانشاگاههاا و در
موارد تخلف مشاب  ،كميت هاي انضقاب دانشگاهها موظفند درخصاوص تخلفاا
مشمول بندهاي ج 5-و د 1-و د 4-و د 6-و د 7-و د 8-ماده  6آيينناما ضامن
رسيدگ و صدور ح م در محدوده اختيارا  ،مرات را براي ابال و احياناً اعاالم
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نظر ب كميت مرك ي انضقاب  ،ارسال كنند.
تبصره  -1هرگاه دانشجوي در م اوهاي ب عنواو دانشاجو فعاليات داشات
باشد (از ققيل سفرهاي علم  ،محلهاي كارآموزي ،خوابگاه و  )...مرت ا عملا
شود ك بر حه قوانين كشوري مهتوج كيفر باشد ،كميت انضقاب م تواناد
ضمن رسيدگ ب تخلف در حيط اين آييننام  ،موارد را براي برخورد در حيطا
كاري مراجع ذيصالحيت ب آنها ني ارجا دهد .ب هر حاال تنهاا مرجاع مجااز
دانشگاه ب انع اس تخلف و معرف دانشجوي خاب ب مراجع قضاي و انتظاام ،
كميت انضقاب آو دانشگاه است.
تبصره  -5هرگاه دانشجوي در خارج از محوب دانشگاه مرت

عمل خالف

شود ك بنا بر قوانين كشوري مهتوج كيفر باشد ،رسيدگ ب جرم ارت ااب در
چارچوب ضوابط و قوانين كيفري و ج اي در صالحيت مراجع قضاي اسات ،اماا
كميت انضقاب م تواند ب موازا آو حه ماده  7اين آييننام  ،تصميمگياري
كند.
تبصره  -6تمرد دانشجو از اجراي اح ام و دساتورات كا كميتا انضاقاب
صادر م كند يا ت رار تخلف ،موج تشديد تنقي خواهد شد.
تبصره  -4بنا ب تشخيص كميت انضقاب  ،موارد تخلف م تواند ب ولا ياا
سرپرست يا همهر دانشجو ابال داده شود.
تبصره  -8در صور احتمال تصحيح رفتار و عدم ت رار تخلف ،كميتا هااي
انضقاب دانشگاه و كميت مرك ي انضقاب بنا ب تشخيص م تواند اجراي تماام
يا بخش از ح م را پس از اخد تعهد ب حالت تعليم در آورند و در صور ت ارار
هر نو تخلف ،عالوه بر اعمال مجازا جرم جديد ،ح م تعلير هم ب اجاراي در
خواهد آمد و استفاده از موضو اين تقصره در بول مد تحصيل دانشاجو فراط
يكبار مجاز م باشد و اعتقار اجراي اح ام تعلير ب شرط عدم ت ارار تخلاف تاا
پاياو تحصيل دانشجو است و در صور عدم ت رار تخلف در بول مد تحصايل،
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سوابم مح وميت از پرونده او خارج خواهد شد.
ضمناً اين تقصره بر كلي موارد تخلف موضو ماده ( )6اين آياينناما شامول
دارد الّا در اين موارد:
اعمال شنيع (زنا و لواط) -سرقت م رر -استفاده از سالح -عضويت يا فعاليات
در گروهكهاي ملحد ،مفهد يا محارب -توزيع مواد مخدر و مشروبا ال ل .
تبصددره  -8ب ا تخلفااا دانشااجوياو مهماااو و انترااال  ،كميت ا انضااقاب
دانشگاه ك تخلف در زمااو تحصايل دانشاجو در آنجاا صاور گرفتا اسات،
رسيدگ خواهد كرد و چنانچ در موقاع اجاراي ح ام ،دانشاجو در آو دانشاگاه
نقاشد ،كميت انضقاب دانشگاه ك محال تحصايل دانشاجو اسات ،م لاف با
اجراي ح م صادره خواهد شد.
ماده  -8نحوه اعتراض كردو دانشجو ب آراي صادر شده:
الف) در مورد اح ام كا كميتا انضاقاب بادوي دانشاگاه صاادر ما كناد
(بندهاي الف 1-و الف -2-ماده  )7دانشجو م تواند ظرف ماد  10روز اداري از
تاريخ رؤيت ح م اولي  ،اعتراض خود را ب كميت انضاقاب تجديادنظر دانشاگاه
ذيربط تهليم كند تا در آو كميت تجديدنظر شود.
تبصره -در مورد اح ام بندهاي الف 1-و الف 2-مرجع تجديدنظر ،هماو كميتا
انضقاب بدوي است و دانشجو بايد ظرف ماد  10روز اداري از تااريخ رؤيات ح ام
اولي  ،اعتراض خود را ب آو كميت تهليم كند تا ح م قطع صادر شود.
ب) در مورد تصميمات ك كميت مرك ي انضقاب اتخاذ م كند (بندهاي الاف و
ب ماده  )7نحوه و مراحل صدور ح م و اعتراض دانشجو بدين ترتي خواهد بود:
ب )1-كميت مرك ي ابتدا نظر خود را در مورد تنقي مورد نظر ك بايد درباره
دانشجو اعمال شود از بريم دانشگاه و يا رأساً توسط ح م كتق (ح م اولي ) با
ابال وي م رساند.
ب )2-دانشجو م تواند ظرف مد دو هفت پس از ابالغ ح م ،دفاعي خود را
ب كميت مرك ي تهليم كند (از بريم كميت انضقاب دانشگاه ياا مهاتريماً با
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كميت مرك ي انضقاب با ارسال رونوشت ب كميت انضقاب دانشگاه).
ب )3-كميت مرك ي پس از مالحظ دفاعي دانشجو ،حداكثر ظرف مد يك
ماه ح م قطع را صادر م كند.
تبصره  -4اح ام اولي صادره از سوي كميتا انضاقاب دانشاگاه ياا كميتا
مرك ي انضقاب ب هر ش ل مم ن م بايد تا يك ماه پس از صدور ب دانشجوي
متخلف ابالغ شود.
تبصره  -8اح ام اولي با رعايت موضو تقصره  1ماده  8تا زماو صدور ح ام
قطع  ،الزماالجرا نيهت.
تبصره  -8در صورت ك دانشجو ب داليل غيرموج از اعالم رؤيت ح م اولي
استن اف كند حم اعتراض از وي سل
بودو ،كميت انضقاب است).

خواهد شد( .مرجاع تشاخيص غيرموجا

ماده  -8كلي كميت هاي انضقاب دانشاگاههاا موظفناد باا كميتا مركا ي
انضقاب در ارسال پرونده و يا موارد درخواسات ديگار هم ااري كنناد و اح اام
صادره از سوي كميت انضقاب را اجراي كنند.
ماده  -48رييس دانشگاه مهسول نظار بر حهان اجاراي كليا مهاايل ايان
آييننام در دانشگاه است.
ماده  -44مرجع رسيدگ بدوي و نهاي ب تخلفا دانشجوياو وابهت  ،كميت
مرك ي انضقاب دانشجوياو است.
ماده  -48در صورت ك مراجع امنيت يا قضاي تشخيص ب صالحيت يا عدم
صالحيت تحصيل دانشجوي بدهند ،بايد مرات را كتقاً با ذكر نو و مي او تخلف
ب كميت مرك ي انضقاب ارسال كنند تا كميت مرك ي انضقاب براساس ماوارد
اراي شده ،درخصوص ادام يا عدم ادام يا چگونگ تحصيل دانشجو تصميمگيري
كند .ب هر حال مرجع تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت تحصايل دانشاجوياو
كميت مرك ي انضقاب است.
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تبصره  -4دانش دههاي وابهت ب دانشگاههاي جامع و دانش دههااي اقمااري
ساير دانشگاهها ،مجاز ب تش يل كميت انضقاب اند و وابهاتگ آنهاا با كميتا
مرك ي انضقاب از بريم كميت انضقاب دانشگاه است .مرجع تشخيص ضرور
تش يل كميت انضقاب در اينگونا دانشا دههاا ،كميتا انضاقاب تجديادنظر
دانشگاه است و صدور مجوز ب عهاده كميتا مركا ي انضاقاب اسات و تركيا
اعضاي كميت هاي انضقاب اين گون دانش دهها حه مورد باا پيشانهاد ريايس
دانشگاه و تأييد كميت مرك ي انضقاب انتخاب م شوند.
تبصره  -8دانشگاههاي وابهت ب نيروهاي مهلح كليا تخلفاا دانشاجوياو
عضو نيروهاي مهلح خود را وفم آييننام انضقاب نيروهاي مهلح مصاوب مراام
معظم رهقري و فرمانده معظم كال قاوا رسايدگ خواهناد كارد و در صاور
محروميت دايم دانشجو از ادام تحصيل مرات را ب كميت مرك ي انضقاب احال
م كند .ادام تحصيل اين دانشجو در دانشگاههاي غيروابهت ب نيروهااي مهالح
پس از تأييد صالحيت ادام تحصيل در كميت مرك ي انضقاب  ،براساس ضاوابط
سازماو سنجش خواهد بود.
تبصره  -8در صور وصول گ ار  ،كميت مرك ي انضاقاب ابتادائاً بناا با
تشخيص م تواند ب تخلفا دانشجوياو رسيدگ كند.
ماده  -48شيوهنام اجراي اين آيينناما در ظارف ماد ياك مااه پاس از
تصوي در شورايعال انرالب فرهنگ توسط وزارتين فرهناگ و آماوز عاال و
بهداشت ،درماو و آموز پ ش تهي و براي اجراي ب كليا دانشاگاههاا اباالغ
خواهد شد.
ماده  -41اين آياينناما در  14مااده و  54بناد و  30تقصاره در جلها ماور
 74/6/14شورايعال انرالب فرهنگ تصوي شد و از تاريخ تصوي الزماالجراسات و
كلي آييننام ها و بخشنام هاي مغاير با اين آييننام فاقد اعتقار است.
رييس جمهور و رييس شورايعال انرالب فرهنگ  -اكقر هاشم رفهنجان

