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 «ره » امام خميني                                    .اگر دانشگاه اصالح شود ، مملکت اصالح مي شود 

 سالم عليکم 

به منظور تحکيم و تثبيت ارزش هاي اسالمي در محيط دانشگاهها و قطع وابستگي کامل از فرهنگ مبتذل غرب و تحقق 
وراي بخشيدن به وصاياي شهداي راه حق و دستيابي به اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي و در اجراي مصوبات ش

عالي انقالب فرهنگي ، بر تمامي دانشجويان فرض است که ضمن رعايت کليه مقررات اداري و آموزشي و ساير قوانين 
نظام جمهوري اسالمي در محيط دانشگاهها موارد مشروحه ذيل را دقيقًا رعايت نمايند و در صورت داشتن تخلفات ذيل طبق 

 . رد خواهد شد شيوه نامه اجرايي انضباطي با فرد خاطي برخو

تهديد ، تطميع ، توهين ، فحاشي ، هتاکي ، افتراء ، ضرب و جرح ، جعل ، سرقت ، ارتشاء ، کالهبرداري  :جرائم عمومي ( الف
 . ، اختالس ، قتل عمد ، شرکت يا معاونت در قتل 

ا شرکت به جاي ديگري در تقلب در امتحان ، فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان ي :تخلفات آموزشي و اداري ( ب
امتحان ، عدم رعايت مقررات دانشگاه ، عدم رعايت مقررات خوابگاه ، ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي يا خيانت در 

 . امانت

از قبيل ) عضويت در گروهکهاي محارب يا مفاسد يا ملحد يا هواداري و انجام هر عملي به نفع آنها  :تخلفات سياسي ( ج
، دادن اطالعات خالف واقع يا کتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهکهاي محارب يا ( و تبليغ به نفع آنها  فعاليت

 . مفاسد يا افراد وابسته به آنها ، توهين به شعائر اسالمي يا ملي و ارتکاب اعمالي بر ضد نظام مقدس جمهوري اسالمي 

يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه موارد ، تشکيل استعمال مواد مخدر  :تخلفات اخالقي ( د
جلسه يا همکاري براي استعمال مواد مخدر ، استفاده از نوارهاي ويديويي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي يا عکسهاي 

وشش غير منطبق با شئونات دانشگاه يا مستهجن يا مداخله در خريد و فروش يا تکثير و توزيع اينگونه وسايل ، عدم رعايت پ
، ( ارتکاب اعمال يا رفتاري که خالف منزلت دانشجويي محسوب مي شود ) آرايش مبتذل ، عدم رعايت شئونات دانشجويي 

عدم رعايت موازين شرعي در ارتباط با نامحرم ، ايجاد مزاحمت ، داشتن رابطه نامشروع ، تشکيل يا شرکت در جلسات 
 . جام عمل منافي عفت نامشروع ، ان

  

تنبيهاتي که با حکم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مرکزي انضباطي بر حسب نوع تخلف نسبت به  (الف 
 . دانشجويان مي تواند اعمال شود 
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