
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  دبیرخانه شوراي انضباطی –اداره امور دانشجویان : تلخیص

  94پاییز  -آموزشکده فنی تبریز

  

  بسمه تعالی
 خالصه مدیریتی دستور العمل شوراي انضباطی

  استان آذربایجان شرقی -دانشگاه فنی و حرفه اي
  و حرفه اي تبریز  آموزشکده فنی

  :ساختار
  )           با حکم وزیر: (شوراي مرکزي: الف

  معاون دانشجویی وزیر علوم      - 
  مدیرکل دانشجویان داخل                    - 
  یک نفر از مسئوالن نهاد نمایندگی    - 
  یک نفر حقوقدان                                    - 
  یک نفر هیات علمی به انتخاب وزیر          - 
  یک نفر دانشجو عضو شوراي انضباطی مراکز        - 
  بدون حق راي                 –دبیر شوراي انضباطی  - 
یی دانشگاهها  حسب مورد              یک نفر از معاونان دانشجو - 
راي  4حاضر و مصوبات با   5جلسات  با حداقل : تبصره - 

  .رسمیت می یابد
با حکم رئیس : (ترکیب شوراي انضباطی بدوي  -ب

  ) دانشگاه
  )                            رئیس(معاون دانشجویی -  
       عضو هیات علمی به انتخاب نهاد نمایندگی          - 
عضو هیات علمی به انتخاب اعضاي هیات علمی  -  
  )  متاهل(
( دو نفر دانشجو به انتخاب شوراي فرهنگی دانشگاه   -  

  )   بدون سابقه انضباطی 
 بدون حق راي                  - دبیر شورا  -  

   

  :شوراي حل اختالف و ارشاد: ج
شوراي ارشاد در کنار شوراي انضباطی ایفاي وظیفه می  
دبیر شورا،یک نفر عضو هیات علمی ترجیحا حقوق، : اعضا(کند

معاون نهاد نمایندگی ، جهت بررسی و حل اختالف و یا اعمال 
).                                در صورت تفویض اختیار 3تا  1تنبیه بند 

ته یکبار و شوراي تجدید نظر جلسات شوراي بدوي هردو هف- 
 .هر ماه یکبار تشکیل می گردد

  :      ترکیب شوراي تجدید نظر: د
  رئیس دانشگاه                                   - 
  مسئول نهاد نمایندگی                                        - 
  دو نفر  از اعضاي هیات علمی                      - 
  دانشجو                                                  یک نفر  - 
  )             دبیر بدون حق راي( معاون دانشجویی - 
مصوبات با حداقل سه راي و بدون عضویت اعضاي : تبصره - 

  تجدید نظر در شوراي بدوي
  : مالحظات مربوط به دبیر

  اخذ تاییدیه دبیر از شوراي مرکزي    - 
  لزوم طی دوره آموزشی خاص توسط دبیر   
  دستور العمل       14ص : انواع تنبیهات: ه
  دستورالعمل 16: مصادیق تخلف: و
  : مالحظات مربوط به دانشجو: ي
  دریافت رسید هنگام اعالم راي شورا از دانشجو     - 
 امکان اعتراض به راي توسط دانشجو تا یک ماه - 



   مصادیق تخلفات دانشجویی و شرح اقدامات تنبیهی

ف
ردی

  

ص :3شرح تخلف  ماده 
18  

  شرح تنبیه اعمالی
  40تا  19صفحه  

توضیح و 
  تبصره

تهدید ، تطمیع و توهین :الف  1
 ،فحاشی و هتاکی و سلب امنیت

  و افتراء و نشر اکاذیب

    .محکوم می شود 12و در صورت تکرار تا  9تا  3مرتکب این تخلفات از ماده 
 2 2و  1تبصره 

اگر : الف/
مضروب 

کارمند یا هیات 
علمی باشد می 

 13تواند تا بند 
و . تشدید شود
ایضا نزاع 

  دسته جمعی 
چنانچه با جرح 

همراه باشد و 
شاکی داشته 

باشد می تواند 
 16بند تا 

  .تشدید شود
: الف 3تبصره 

اگر جعل منجر 
به خسارت 

باشد متخلف 
ملزم به جبران 
  .خسارت است

  
  

شوراي 
  انضباطی 

  6بجز بند  9تا  4بندهاي   ضرب و جرح    2
ساختن (جعل و تزویر: الف 3  3

  20ص ...)سند، قلم بردن و 
   6در صورت محکومیت قضایی بجز بند  20تا  5درمورد اسناد دولتی بندهاي 

و  6و درصورت منجر به قبولی بند  5تا  3درمورد جعل امضاي اساتید بندهاي 
و  20تا  13و درصورت منجرشدن به قبولی در دانشگاه بند   10تا  7تنبیهات 

  معرفی به هیات گزیش دانشجو و استاد 
و  10تا  7و نیز یکی از بندهاي   6در صورت قبولی بند  5تا  3بندهاي   ئه اسناد جعلیارا: الف 3/3  4

   20تا  13درصورت قبولی در دانشگاه به هیات گزینش و بندهاي 
جعل اسناد  دانشگاه و : الف ¾  5

استفاده از آن اعم از مکتوب یا 
  نرم افزار

 7، بعالوه  6ماده درسی بند و در صورت قبول شناخته شدن در  5تا  3تنبیه از 
  18تا  11و درصورت فارغ التحصیل شناخته شدن یکی از بندهاي    10تا 

جعل عنوان مسئوالن : الف 3/5  6
  دانشگاه

   10تا  7و در صورت منتفع شدن به یکی از بندهاي   5تا  3به یک از بندهاي  

و اگر   8و بند  5تا  2از بندهاي در سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه یکی   سرقت: الف 4  7
و در سرقت اموال دانشگاه عالوه بر محکومیت  6بجز بند  9تا  1باندي باشد 

و اگر در خوابگاه  19تا  9متناسب با تخلف بندهاي  8جبران خسارت طبق بند 
  .مجاز است  7باشد بند 

  
سرقت و خرید و :  3الف  4  8

  فروش و افشاي اوراق امتحانی
   12تا  9عالوه یکی از  ب  6بند 

سرقت و استفاده : الف/4/4  9
بدون مجوز اطالعات و داده ها 

  .. و رساله و 

و در صورت استفاده معرفی به  18تا  9به یکی از بندهاي  8عالوه بر بند 
  مراجع ذي صالح

ارتشاء و : الف 4/  5  10
  23: کالهبرداري ص 

، چنانچه در دانشگاه باشد 5تا  1در صورت محکویت قضایی یکی از بندهاي 
   5تا  3متخلف به یکی از بندهاي  8عالوه بر جبران خسارت وارده طبق بند 



ف
ردی

  

  
ص :3شرح تخلف  ماده 

18  

  
  شرح تنبیه اعمالی

  40تا  19صفحه  

توضیح و 
  تبصره

 9و یکی از تنبیهات  6صورت قبولی در امتحان بند  در 5تا  1یکی از بندهاي   اخذ یا دادن رشوه   11
  10تا 

  
  

 3ماده 1تبصره 
در : الف

صورتی که 
شاکی از 

اعضاي هیات 
علمی یا 

کارمندان باشد 
تنبیه می تواند 

تا  9از بندهاي 
و در   12

صورت تکرار 
 14تا بند 

  .تشدید شود
  
  

یعنی برداشتن مال غیر : اختالس   12
متخلف از راه خدعه چنانچه 
  کارمند دولت باشد

و درصورت مشارکت دانشجویی بند  13تا  9 یا 5تا  3و یکی از بندهاي  8بند 
  12تا  9بعالوه یکی از بندهاي 8

فعالیت در شرکت هاي هرمی    13
  24: ص 

  20در صورت تکرار تا بند  12تا  7عالوه بر جبران خسارت یکی از بندهاي 

نگهداري و حمل و خرید و   14
  فروش اسلحه گرم و سرد

  14تا  5یکی از تنبیهات بندهاي 

  20تا  9و درصورت استفاده به تناسب یکی از بندهاي  16تا  9یکی از بندهاي   تهدید و یا استفاده از سالح  15
  20یا  19در صورت محکومیت قضایی بندهاي   قتل   16
مباشرت و مشارکت در قیل   17

  عمد
  20تا  15یکی از بندهاي در صورت محکومیت قضایی 

قتل غیر عمد و یا مشارکت در   18
  آن 

مدت حبس مرخصی تحصیلی محسوب شده شوراي تجدید نظر می تواند 
  25: ص . درخواست تغییر محل تحصیل بدهد

 
:ب
19  

  : تخلفات آموزشی  و اداري:ب
یعنی استفاده از :تقلب در امتحان

اطالعات غیر مجاز با قصد قبلی 
  معاونت آموزشی با اعالم 

و  5تا  1و نیز متناسب با نوع تخلف یکی از بندهاي  6بند  ،تفاعندر صورت ا
براي تقلب  6تعلق تنبیه بند : تبصره  12تا  9در صورت تکرار یکی از بندهاي 

دانشجوي :  5تبصره  26: ص. معادل حذف درس با الزام در تکرار آن می باشد
به  6و بند  5تا  1همکاري کننده در انجام تقلب مشمول یکی از بندهاي 

  .صورت تعلیقی می گردد
فرستادن شخص دیگر یبه جاي   20

  خود در امتحان 
  12تا  9و یکی از تنبیهات مندرج در   6بند 

شرکت به جاي دیگري در   21
  امتحان

  12تا  9یکی از بندهاي 

فرستادن دیگري به جاي خود   22
در کالس درس یا شرکت به 

  جاي دیگري در کالس 

و در صورت تکرار و منجر شدن به غیبت هاي  3تا  1بندهاي با اول یکی از 
متوالی مقررات غیبت اعممال می شود و هریک از متخلفین به یکی از بندهاي 

  .محکوم می شوند 9تا  5
  



ف
ردی

  

  شرح تنبیه اعمالی  18ص :3شرح تخلف  ماده 
  40تا  19صفحه  

توضیح و 
  تبصره

اخالل در برنامه هاي دانشگاه یا   23
  خوابگاه

در صورت منجر شدن به اخالل یا : تبصره  9تا  1بکی از بندهاي 
و درصورت اغتشاش یا تحریک  10تا  7اغتشاش یکی از بندهاي 

هرگونه .  15و در صورت ضرب و جرح تا بند  13تا  11بندهاي 
  .تشدید شود 16تجمع بدن مجوز می تواند تا بند 

  
  
  
  
  
  

ارائه مشخصات 
غلط مشمول این 

  .می باشدبند 
  
   

  10تا  7و در صورت تکرا    5تا  1بندهاي    عدم رعایت مقررات خوابگاه و دانشگاه  24
دادن اطالعات ناصحیح به مسئوالن   25

  دانشگاه و یا کتمان حقایق
   6بجز  8تا  1یکی از بندهاي 

خسارت به اموال عمومی و یا خیانت   26
  در امانت

 10تا  1یکی از بندهاي  8بند  عالوه بر جبران خسارت وارده طبق
، در صورت داشتن شاکی خصوصی عالوه بر جبران  6بجز بند 

  5تا  1خسارت یکی از بندهاي 
  تخلفات سیاسی و امنیتی : ج  27

دادن اطالعات خالف واقع و کتمان 
حقایق از روي عمد نسبت به گروه هاي 

  محارب

رب می تواند از و در صورت انتفاع گروه محا 5تا  1یکی از بندهاي 
  .تشدید شود 14تا  9

عضویت در گروههاي محارب و یا   28
  هواداري

در صورت تنجام عملی به نفع آنها تنبیهات  5تا 1یکی از بندهاي   
  12تا  8مندرج در بندهاي 

فعالیت ئ تبلیغ به نفع گروهکها و   29
  مکاتب الحادي

محارب باشد یکی از چنانچه به نفع گروههاي  5تا  1یکی از بندهاي 
  12تا  9بندهاي 

توهین به شعائر مقدس اسالمی یا ملی و   30
ادیان رسمی و ارتکاب رفتاري خالف 
مانند تظاهر به روزه خواري و توهین 
... به حجاب و فحاشی و شعار نویسی و

  32:ص

و در صورت محکومیت قضایی تا  6بجز بند  8تا  1یکی از بندهاي 
در صورت جمعی بودن به قصد بلوا و . ستقابل تشدید ا 16بند 

  20تا  11آشوب از 

و اگر با هماهنگی بیرونی باشد یکی از   6بجز بند 13تا  5بندهاي   ایجاد بلوا و اشوب در محیط دانشگاه   31
  و درصورت صالحدید معرفی به مراجع قضایی  20تا  14بندهاي 

  تخلفات اخالقی: د  32
استعمال مواد اعتیاد آور و شرب خمر و 

  آن ... مداخله در معامله و 

در صورت  5تا  1استعمال دخانیات در دانشگاه یکی از بندهاي 
   12تکرار تا بند 



ف
ردی

  

  
  18ص :3شرح تخلف  ماده 

  
  شرح تنبیه اعمالی

  40تا  19صفحه  

توضیح و 
  تبصره

   12ودر صورت تکرا تا بند   6بجز بند  10تا  4یکی از بندهاي   استفاده از مواد اعتیاد آور   33
انجام آزمایش اعتیاد با اجازه معاون دنشجویی و در : تبصره

. صورت مثبت بودن  محرمانه به خانواده اطالع داده می شود
ادامه .محکوم می شود 18تا  9ودانشجوي معتاد به یکی از بندهاي 
  .فی مقدور استتحصیل بعد از آزمایش با جواب مت

  

نگهداري و خرید و فروش و توزیع مواد   34
  اعتیاد آور

  13تا  8یکی از بندهاي 

تشکیل جلسه یا همکاري در استعمال مواد   35
  اعتیاد آور

در صورت استفاده از اماکن دانشگاه از  16تا  8یکی از بندهاي 
  9تا  7بند 

نگهداري و خرید و فروش و توزیع مواد   36
  مخدر

در شصورت استفاده از اماکن دانشگاه   12تا  8یکی از بندهاي 
   18قابل تشدید تا بند   7عالوه بر اعمال بند 

تشکیل یا مشارکت و دعوت براي جلسات   37
  مشروبات الکلی 

قابل  18و در صورت ارتکاب جرم تا  16تا  10یکی از بندهاي 
  34: ص. تشدید است

اري و خرید و ارتکاب به قمار و یا نگهد  38
  فروش ابزار آالت قمار

و درصورت  10تا  7و در صورت تجاهر   7تا  4یکی از تنبیهات 
   6بجز  12تا  5خرید و فروش 

استفاده از لوازم غیر مجاز  مانند عکس  و فیم    39
  ...مستهجن و 

استفاده از لوازم صوتی و تصویري : تبصره 16تا  5یکی از بندهاي 
از مصادیق این حکم باشد و در صورت شخصی  می تواند 

  .صالحدید به مراجع قضایی معرفی گردد
حک کردن، (تخلفات رایانه اي و الکترونیکی  40

تغییر ، (ویروسی کردن و سابوتاژ رایانه اي 
تخریب رایانه اي ... ) محو و متوقف سازي و 

و جاسوسی کردن و هتک حرمت و تهیه 
و امنیتی، سایت هاي غیر مجاز و ضد اخالقی 

  .. نقض مالکیت فکري و 

درصورت گستردگی ابعاد تخلف : تبصره  6بجز  10تا  4بندهاي 
  .قابل تشدید است 20تا 

تبصره براي  9تا  7و در صورت تکرار  5تا  1یکی از بندهاي   عدم رعایت پوشش اسالمی و آرایش مبتذل  41
اطالع  در مورد دانشجویان دختر اخذ نظر مشاوره و 7اعمال بند 

  .رسانی به خانواده الزمم است
      



ف
ردی

  

  
  18ص :3شرح تخلف  ماده 

  
  شرح تنبیه اعمالی

  40تا  19صفحه  

  توضیح و تبصره

استفاده از ابزار نمایشی غیر مجاز مانند عکس و   42
  فیلم و و لوح فشرده متناسب با لهو و لعب 

   10تا  3یکی از بندهاي 

   6بجز بند  12تا  5یکی از بندهاي   غیر مجاز ... و  لوح فشردهترویج و توزیع   43

عدم رعایت شئون دانشجویی مانند پرخاشگري و   44
  ...ایجاد درگیري و عدم رعایت حقوق دیگران و 

تخلفات خارج از : تبصره 4تا  1یکی از بندهاي 
دانشگاه چنانچه به شئون دانشگاهیان لطمه وارد 

  .داعمال شو 12کند می تواند تا بند 

 

 9و در صورت تکرار تا بند  5تا  1یکی از بندهاي   عدم رعایت موازین در رابطه با نامحرم  45
بجز  12و تظاهر به عدم رعایت  تا بند   6بجز بند 

   6بند 

 

   5تا  1در صورت شاکی خصوصی یکی از بندهاي   ایجاد مزاحمت  46

مشهود یکی از در صورت اشتن آثار علنی و   : داشتن رابطه نامشروع  47
و در صورت تکرار تا  6بجز بند  10تا  4بندهاي 

و درصورت داشتن شاکی خصوصی تا بند  12بند 
  .تشدید گردد 18

 

تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع مانند   48
  میهمانی هاي مختلط یا قوادي

    6بجز بند  12تا  3از بند 

قابل  18و در صورت سابقه تا  14تا  7از بند   تشکیل جلسات ناممشروع  49
  تشدید 

 

و درصورت محکومیت در   6بجز  16تا  5از بند   )زنا،لواط  و یا مساحقه(انجام عمل منافی عفت  50
  20تا  13مراجع قضایی یکی از تنبیهات از بند 

  

اثبات این : تبصره
جرایم در حیطه 

وظایف شورا نمی 
 .باشد

  

  

  

  



  :2ماده : ممکنشرح تنبیهات 
  )دستور العمل 14صفحه (

  مرجع
  اعمال تنبیه 

  
توضیحات و تبصره 

  :     ها
    احضار و اخطار شفاهی- 1

  
  
  
  
  
  
  
  

  شوراي انضباطی 

  
  تذکر کتبی بدون درج در پرونده- 2
  اخطارکتبی بدون درج در پرونده- 3
  تذکر کتبی و درج در پرونده - 4
  توبیخ کتبی و درج در پرونده - 5
  در درس یا امتحان مربوط به تخلف/. 25دادن نمره - 6
محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آنها از قبیل وام،خوابگاه و غیره از - 7

  یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل 
: 15ص : 4و1تبصره

 8تا  6تنبیهات ترکیبی بند 
و  17ترکیب بندهاي  و 
 9با هریک از بندهاي   18
  .مجاز است 16تا 

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

  منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات  - 10
  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال بدون احتساب سنوات  - 11
  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات - 12
    منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال بدون احتساب سنوات - 13

  
  
  

فقط شوراي 
  مرکزي انضباطی

  
  

یک تخلف با : 6تبصره
عناوین متعدد مشمول یک 

با نوع شدیدتر انجام تنبیه 
  16ص .می گیرد

  منع موقت از تحصیل به مدت سه نیم سال با احتساب سنوات - 14
  نیم سال بدون احتساب سنوات 4منع موقت از تحصیل به مدت  - 15

چنانچه دانشجو : 8تبصره   نیم سال با احتساب سنوات 4منع موقت از تحصیل به مدت  - 16
فارغ التصیل شده باشد به 

جاي منع از تحصیل منع از 
اعطاي مدرك تحصیلی 

  .اعمال می شود

  )همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم(تغییر محل تحصیل دانشجو - 17

محرومیت از :10تبصره   تبدیل دوره آموزشی از روزانه به شبانه - 18
  مجدد در آزمون ورودي اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت - 19  تحصیل با اطالع خانواده

سال با حفظ حق شرکت  5سال تا  1اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها از  - 20
  مجدد در آزمون ورودي

  –اداره امور دانشجویان : تلخیص

  94پاییز  -آموزشکده فنی تبریز دبیرخانه شوراي انضباطی 


