
 

 

 

 

 

 

 شیوه نامه اجرایی

 آیین نامه انضباطی دانشجویان

 مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی

 مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم، تحقیقات و فناوری

 1041آبان ماه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقلب در آزمون ها یا فعالیتهای آموزشی

تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امکانات به نحوی که مجاز نباشد، برای ارائه 

) در درس یا آزمون های مربوطه( و متناسب با نوع  5نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف، متخلف به تنبیه بند 

تا  8به یکی از تنبیهات بند های  5وه بر تنبیه بند و در صورت تکرار عال 6تا  1تقلب به یکی از تنبیهات بند های 

 .شودمحکوم می  11

: صورتجلسه تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه یا نظر صریح مدرس یا نماینده آموزشی 1تبصره 

 .شودونت آموزشی دانشکده به کمیته انضباطی ارسال می امبنی بر استفاده دانشجو و با تایید مع

 .شودمی  5: پاسخ درست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه بند 2تبصره 

مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آن ها محرز  موبایل و به همراه داشتن :3تبصره 

 محکوم می شود. 5تا  1ی ، تخلف دانشجو وفق ماده فوق، احراز و صرفاً به یکی از تنبیهات بند هاشودن

 برای تقلب، معادل حذف درس یا تکالیف مربوطه با الزام در تکرار آن خواهد بود. 5تعلیق تنبیه بند  :4تبصره 

محکوم شود، همکاری کننده در آن تقلب نیز به یکی از  5ی مرتکب تقلب به بند یچه دانشجوچنان :5تبصره 

. در صورتی که مراقب جلسه آزمون دانشجو بوده و همکار شودحکوم می تعلیقی م 5و بند  4تا  1تنبیهات بندهای 

 شود.می  9تا  4در تقلب محسوب شود مشمول بندهای 

بر حسب شدت  شودهر گونه اخالل در فرآیند برگزاری آزمون های دانشگاه که مشمول عنوان تقلب ن :6تبصره 

 15تا  6ر صورت تکرار مشمول تنبیهات بندهای ( و د5)بجز  11تا  1تخلف دانشجو مشمول تنبیهات بند های 

 .شودمی 

 فرستادن دیگری به جای خود در امتحان

محکوم می شود و در صورت تکرار،  11تا  8در امتحان مربوط و یکی از تنبیهات بند های  5متخلف به تنبیه بند 

 قابل تشدید است. 15تنبیهات تا بند 

 

 

 



 

 

 د:دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شونبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی ت 

 . احضار و اخطار شفاهی بدون درج درپرونده انضباطی دنشجو1

 . اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو2

 . تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو3

 . توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو0

 در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف 4225. دادن نمره 5

اقی ب . محرومیت از تسهیالت رفاهی از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان6

 مانده از تحصیل می باشد.

مال ال. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت  7

 شده باشد.

 ماه بدون احتساب سنوات  6تا  1. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از 8

 ماه با احتساب سنوات 6تا  1. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از 9

 ماه بدون احتساب سنوات 12تا   6. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 14

 ماه با احتساب سنوات  12تا  6یل به مدت دو نیمسال یا از . منع موقت از تحص11

 ماه بدون احتساب سنوات 18تا  13. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 12

 ماه با احتساب سنوات 18تا  13. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 13

 ماه بدون احتساب سنوات 20ا ت 18. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از 10

 ماه با احتساب سنوات 20تا  18. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از 15

 


