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 آیین نامه داخلی کمیته انضباطی موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 صالحیت شورا:

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی صالح رسیدگی به کلیه گزارش های رسیده  4براساس ماده 

درمورد دانشجویان از سوی هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه بوده 

 و در صورت احراز وقوع تخلف درحد اختیارات خود حکم صادر می نماید. بنابراین چنانچه : 

 ی درزمان دانشجویی صورت گیرد تخلف -1

 داخل دانشگاه -

 خارج دانشگاه  -

 به هرنحو به شورای انضباطی اطالع داده شود.  -2

 گزارش حقوقی  -

 شکایت شاکی خصوصی  -

 ازطرف دانشجویی ظلمی در حق دانشجوی دیگری صورت گیرد.  -3

 ازطرف محاکم قضایی دانشجو محکوم شود.  -4

 گی می باشد. دراین صورت شورای انضباطی صالح به رسید

 شوراهای رسیدگی کننده انضباطی : 

 شورای بدوی انضباطی در دانشگاه  -

 شورای تجدید نظر انضباطی در دانشگاه  -

شورای مرکزی انضباطی در سازمان امور دانشجویان) وزارت علوم، تحقیقات و  -

 فناوری(

 نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی 

 حقوقی  وصول گزارش یا شکایت از اشخاص حقیقی یا -

 تکمیل تحقیقات از منبع گزارش یا شکایت وسایر مراجع مرتبط  -

 مرتبه(2احضار دانشجو در وقت مقرر و با احضاریه مکتوب ) حداکثر -

 درصورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فایل آموزشی  -

 حضور در دبیرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهی و مکتوب -
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 طرح موضوع در شورای بدوی انضباطی  -

 صدور حکم بدوی ) درصورت محکومیت( -

 جدول میزان احکام در تنبیهات و تخلفات کمیت انضباطی دانشجویی

 رتبه بندی احکام کمیته انضباطی 

 رتبه بندی احکام کمیته انضباطی ردیف 

 احضار و اخطار شفاهی  1

 تذکرکتبی بدون درج در پرونده دانشجو 2

 دانشجواخطار کتبی بدون درج در پرونده  3

 تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو 4

 توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو 5

 در دروس مربوط به تخلف 25/0دادن نمره  6

 محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه ازقبیل وام، خوابگاه و غیره 7

منجر به ایجاد ضرر و زیان به دریافت خسارت از دانشجو درمواردیکه تخلف  8

 دانشگاه یا بیت المال شده باشد

 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات 9

 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات  10

 منع موقت از تحصیل به مدت دونیمسال بدون احتساب سنوات 11

 دونیمسال با احتساب سنواتمنع موقت از تحصیل به مدت  12

 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات 13

 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات 14

 منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات 15

 منع موقت از تحصیل به مدت چهارنمیسال با احتساب سنوات 16

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

 تبدیل دوره تحصیل دانشجو از روزانه به شبانه 18

 اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی 19

 سال  5تا  1اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها  20
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 تخلفات عمومی

نامه اجرایی مصادیقی از جرائم عمومی همچون تهدید و ضرب و جرح و جعل و ...  درآیین

خود  ذکرگردیده است به عنوان مثال چنانچه دانشجویی به یکی از دانشجویان دیگر یا اساتید

توهین کند، پس از طی مراحل رسیدگی شورای انضباطی می تواند دانشجو را بر اساس نوع 

تنبیهات ) منع موقت از  12تبی بدون درج در پرونده تا بند و کیفیت تخلف، از تذکر ک

تحصیل به مدت دو نیمسال( محکوم نماید. درجدول )الف( مصادیق تخلف و حکم کمیته 

 انضباطی درج شده است.

 الف( تخلفات و جرائم عمومی دانشجویان و میزان حکم انضباطی 

 حکم کمیته انضباطی مصادیق تخلف

محکوم می  12در صورت تکرار تا بند  9تا  3بند  حتاکیتوهین یا فحاشی یا 

 شود

 محکوم می شود 12درصورت تکرار تا بند  9تا  3بند  افتراء یا نشر اکاذیب

( محکوم می شود و درصورت 6)بجزبند 9تا 4بند ضرب و جرح 

 تشدید می شود 16تکرار تا بند 

ت ( محکوم می شود و در صور6)بجزبند 9تا 4بند ضرب و شتم

 تشدید می شود 13تکرار تا بند 

 ( محکوم می شود6)بجزبند 9تا  4بند جرح

 (محکوم می شود6)بجزبند12تا  5بند  جعل

جعل اسناد دولتی )خارج از 

 موسسه(

 (محکوم می شود6)بجزبند12تا  5بند 

جعل امضای اساتید یا مسئوالن 

 دانشگاه

 محکوم می شود 10تا  3بند

محکوم می شود و درصورتی که جعل منجر  10تا3بند  ارائه اسناد جعلی به موسسه 

 تشدید می شود 20به قبولی در دانشگاه شود تا بند 

جعل اسناد دانشگاه و استفاده 

از آن )اعم ازاسناد مکتوب یا 

 محکوم میشود 18تا  3بند
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نرم افزاری، انتشارفیزیکی یا 

 درفضای مجازی(

 محکوم میشود 10تا  3بند جعل عنوان

سرقت یا خرید فروش یا 

افشای سئواالت یا ورقه های 

 امتحانی 

 محکوم میشود 12تا  9به بند  6عالوه بربند 

سرقت و یا استفاده بدون اجازه 

اطالعات و داده ها ازهرطریق 

نظیرکپی برداری بدون ذکرمنبع، 

سرقت اطالعات و داه های 

یا سرقت مطالب   نوشتاری

 پایان نامه 

 محکوم می شود 18تا  9بند 

 
  

اخذ یا دادن رشوه یا 

کالهبرداری از شخصیت های 

حقیقی یا حقوقی درخارج از 

 دانشگاه

 محکوم می شود 5تا  1بند 

اخذ یا دادن رشوه به یکی از 

 کارکنان دانشگاه

 محکوم می شود 5تا  3عالوه برجبران خسارت به بند 

 محکوم می شود 20تا  7بند  داری در موسسهکاله بر

فعالیت در شرکت های هرمی و 

 امثال آن 

 محکوم می شود  20تا  5بند 

 

ازمصادیق تصریح شده آیین نامه اجرایی تقلب در امتحان یا تکالیف مربوطه از هرنوعی 

حضوری یا مجازی . دانشجویان باید توجه داشته باشندهمراه داشتن اطالعات، تجهیزات و 

اند تبعات ناخوشایندی به یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد تقلب محسوب شده و می تو

صدم درریزنمرات که به هیچ وجه قابل حذف 25همراه داشته باشد ازجمله درج نمره 

 ازکارنامه نمی باشد.
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ازمصادیق دیگرفرستادن یا شرکت به جای دیگری درجلسه امتحان است که تنبیهات 

یان موظفند شدیدی را به دنبال خواهد داشت . همچنین درزمینه مسائل اداری نیز دانشجو

 ن تحصیل مراعات کنند. ارا درطول زم یکلیه قوانین و مقررات دانشگاه

 ب( تخلفات آموزشی و اداری دانشجویان و میزان حکم انضباطی 

 ضباطی حکم کمیته ان مصادیق تخلفات 

 محکوم می شود 12تا  1بعالوه  6ند ب تقلب در امتحان یا تکلیف مربوطه

امتحان دیگری به جای خود ) فرستادن

  (و مجازی  حضوری

 محکوم می شود  12تا  9بند 

شرکت به جای دیگری درامتحان ) 

 حضوری و مجازی ( 

 محکوم می شود  12تا  9بند 

ارتکاب هرفعلی از سوی اشخاص حقیقی 

یا وقفه یا مزاحمت که موجب اخالل 

 دراجرای برنامه های موسسه شود

 (6محکوم می شود ) بجزبند 9تا  1بند 

اخالل یا ایجاد وقفه ب ایجاد مزاحمت 

 برای برنامه 

 (6محکوم می شود) بجزبند 9تا  1بند 

قابل  10درصورت تکرار تابند  5تا  1بند  عدم رعایت مقررات موسسه 

 تشدید است

دادن اطالعات ناصحیح به موسسه یا کتمان 

 حقایق 

 (6بجزبند )محکوم می شود  8تا  1بند 

 

ت شئونات دانشجویی و دانشگاهی از انتظارات به حق عناصر تشکیل دهنده موسسه آموزش رعای

خود مصادیق  566. شورای عالی انقالب فرهنگی درمصوبه جلسه عالی نسبت به همدیگر می باشد

مجازی و غیرمجاز پوشش محیط های آموزشی دانشگاهی ) زمان حضور درموسسه مانند شرکت 

کامال تعریف نموده است. بنابراین انتظار می رود تمام دانشجویان اهتمام جدی درآزمون حضوری( را 

به رعایت مقررات داشته و درایجاد نظم و انضباط محیط موسسه هنگام برگزاری آزمون و دیگر 
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جلسات حضوری، پیش قدم باشند درجدول ) ج( مصادیق تخلفات وحکم کمیته انضباطی درج شده 

 است.

 ج( تخلفات اخالقی و میزان حکم انضباطی

 حکم کمیته انضباطی مصادیق تخلفات 

استعمال دخانیت در محیط موسسه 

 و مکان های مرتبط

قابل  12محکوم میشود ودرصورت تکرار تا بند 5تا  2بند 

 تشدید است

( ودرصورت تکرارتا 6محکوم میشود ) بجزبند  10تا  4بند  استفاده ازمواد اعتیاد آور 

 قابل تشدید است 12بند 

و درصورت عدم توجه تنبیهات قبل به یکی از  5تا 3بند اعتیاد به مواد مخدر

 محکوم میشود 18تا8بندهای 

نگهداری خرید و فروش یاتوزیع 

 مواد اعتیادآور

 18 و درصورت تکرار درمحیط موسسه تا بند 13تا  8بند

 قابل تشدید است

 تشدید می شود 9یا  3و  5تا  3بند  استفاده ازمشروبات الکلی

عدم رعایت پوشش اسالمی و 

استفاده از پوشش غیرمنطبق با 

 شئون دانشگاهی 

محکوم می شود و درصورت بی توجهی یا تکرار  5تا  1بند 

 تشدید می گردد 9تا  7

عدم رعایت شئون دانشجویی 

(چه ..پرخاشگری، درگیری.)

درمحیط جلسات حضوری موسسه 

و چه در فضای مجازی همچون 

 گروه های تلگرامی ومانند آن

 محکوم میشود  9و درصورت تکرار تا بند  4تا  1بند 

درجلسات  ایجاد مزاحمت

 حضوری یا فضای مجازی

 محکوم میشود  5تا 1بند 

 

 اسی و امنیتیتخلفات با مضامین سی

دانشگاه محل رشد علمی و اخالقی و سیاسی است و بروز عقاید تا زمانی که خدشه به نظم عمومی 

وارد نکند و یا تعرضی به مسائل دینی و فرهنگی نداشته باشد محترم بوده و هیچ فردی حق تفتیش 
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اساس مقررات عقاید را ندارد انظار است که دانشجویان که نخبگان کشور به حساب می آیند بر

جاری دانشگاهی به فعالیت های آگاهانه سیاسی پرداخت و ازهرگونه سیاست بازی که هزینه هایی 

را برای دانشجو و موسسه و نظام ایجاد می کند پرهیزکنند ازمصادیق بارز تخلفات سیاسی ایجاد بی 

ز موسسه بیانجامد نظمی در گروه های تلگرامی موسسه که با اصالحدید شورا می تواند به اخراج ا

پس مراقب باشیم شور و نشاط جوانی و احساسات پاکمان را درجهت منافع دیگران قرارندهیم 

 درجدول )د( مصادیق تخلفان و حکم کمیته انضباطی درج شده است.

د( تعرضات دینی، تخلفات سیاسی و یا امنیتی دانشجویان و میزان حکم 

 انضباطی ) خصوصا در گروه های مجازی (

 حکم کمیته انضباطی مصادیق تخلفات

ارائه اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت 

 فسد یا افراد وابسته به آنهابه خود یا گروهک های محارب یا م

 محکوم می شود  14تا  1بند 

هواداری و انجام هرعملی به نفع گروهک های محارب یا مفسد 

 در گروه های تلگرامی

 محکوم می شود  5تا  1بند 

 محکوم می شود 5تا  1بند  ابراز هواداری از گروههای غیرقانونی منحله

 محکوم میشود 5تا  1بند  به نفع گروهکها و مکاتب الحادی وغیرقانونی فعالیت و تبلیغ

محکوم میشود )  20تا  1بند  توهین به شعائرو مقدسات اسالمی یا ملی ادیان رسمی کشور 

 (6بجزبند 

ایجاد بلوا و آشوب درگروه های مجازی یا محیط جلسات 

 حضوری موسسه

محکوم میشود )  20تا  5بند 

 ( 6بجزبند 

 

مصادیق غیرمجاز برای دختران دانشجو هنگام حضور درجلسات حضوری 

 موسسه همچون امتحانات

 مصادیق غیرمجاز برای دختران دانشجو ردیف

 استفاده ازکاله بدون مقنعه ممنوع می باشد 1

نپوشاندن کامل موی سر ، گردن، سینه و هرجای دیگر بدن بجز صورت و دست ها تا مچ)  2

 مانند استفاده از روسری های نازک و کوتاه و جوراب نازک و...(
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 ..(دامن ممنوع می باشد مگربرای افراد خاص )بیمار، باردار و .استفاده از  3

 ی باشدماستفاده ازشلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهای پاره و وصله دار ممنوع  4

استفاده از طال و جواهرات که مستلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن به جز گوشواره)  5

 نظیربینی،زبان و..(

معمول، استفاده از ناخن مصنوعی ، استفاده ازجواهرات، ناخن یا  بلندبودن ناخن بیش از 6

 طرحهای هنری ناخن ، استفاده از الک ناخن 

 آرایش صورت و مو بطور غیرمتعارف)مثل تاتو و...( 7

مانتوهای نامناسب )کوتاه، بلندچاک دار، تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم  8

 بدن مشخص باشد، مانتو با رنگ زننده وتند(

 چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری 9

 

 مصادیق غیرمجاز برای پسران ردیف

 استفاده ازکروات و پاپیون ازهرنوع و دستمال گردن 1

 ،شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ ونازک و پاره و وصله داراستفاده از البسه زنانه 2

نجیر، مچ بند، دستبند، گوشوراه ،الک و انگشترطال)به استفاده از زیورآالت، گردن بند، ز 3

 استثنای حلقه ازدواج(

ند و زننده )مش کردن ، فرکردن، بافتن استفاده از رنگ ها و آرایشهای مو به صورت ت 4

 و...( بلندکردن مو بیش از حد معمول ممنوع

 برداشتن ابرو ، تاتو و رنگ کردن 5

 لباس های اندامی مردانه ، تنگ و چسبان و آستین حلقه ای و رکابی و ... 6

 

 مصادیق غیرمجاز مشترک دختران و پسران ردیف

ش غیرمتعارف مانند گروه های ضد مچ بندهای )دست و پا( غیرمتعارف که دارای نقو 1

اسالمی و ضد انقالبی ، استفاده از پیشانی بند، شال، دستمال گردن ، کمربند، انگشترو کیف 

 هایی که دارای نقوش و نوشته ها و عالئم گروه های ضد اسالم و ضد انقالب باشند

ارات عاشقانه استفاده از لباس هایی که روی آن تصویر زن اندام جنسی ، الفاظ رکیک ، عب 2

و مبتذل ، تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنا ، شعارهای قومی نژادی، آرم  و نشانه های 

ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق وضد اسالم و گروه های خاص حاوی تبلیغات 
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تجازی که براساس هنجارهای اجتماعی می تواند زننده یا توهین آمیزتلقی شوند یا محیط 

 سازند ممنوع است آموزشی را خصمانه

استفاده از لباس ها و آرم هایی که متعلق به گروه های خاص انحرافی ازجمله رپ ، هوی  3

 و ... باشند 

 تاتو صورت )لب و ابرو و چشم( 4

 

 نحوه رسیدگی و صدوراحکام:  فصل سوم

 نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام

 نحوه رسیدگی و صدور احکام

آیین نامه انضباطی به شرح ذیل تدوین و  12و 9و7برخی ازموارد مندرج درماده های  ردیف

 تبیین می شود

ضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده درمورد دانشجویان کمیته های ان 1

ازسوی هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یاخارج موسسه و یا ازدرون محیط 

های مجازی دانشجویان موسسه رسیدگی و درصورت احراز وقوع تخلف درحد 

 اختیارات خود حکم صادر نمایند

 

 اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکامنحوه 

آیین نامه انضباطی به شرح ذیل تدوین و تببین می  8برخی از مواد مندرج درماده ردیف

 شوند

تجدید نظر دراحکام صادره توسط کمیته انضباطی بدوی موسسه مطابق روش زیر  1

 صورت می گیرد

این آیین نامه پس از وصول  2بخش  ماده2تا1تجدید نظر دراحکام اولیه بندهای 

روز اداری ازتاریخ رؤیت حکم( به عهده کمیته انضباطی  10اعتراض درموعد مقرر)

 تجدید نظراست.
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کاف نماید از اعالم رؤیت حکم اولیه استن 8ماده  3درصورتی که دانشجو طبق تبصره  

ی محسوب ا قطعیا در مهلت مقرر نسبت به حکم اولیه اعتراض ننماید حکم اولیه عین

 می شود

 

 صره تب

 عالوه برکه فعالیت این موسسه غیرحضوری می باشد بنابراین  به ایننظر  -1

مواردی که مربوط به حضور دانشجو در محیط موسسه می باشد مانند حضور 

درمحیط موسسه، شامل فعالیت دانشجو درفضای مجازی ات امتحان درجلس

 مانند گروه های تلگرامی و کالس مجازی نیز خواهد شد 

رح هست عینا در فضای مجازی رراتی که درمحیط حضوری مطو مققوانین  -2

 کالس درس و گروه های تلگرامی نیز الزم االجرا می باشد 

و مقرراتی که در مرامنامه گروه قوانین تخطی از هرگونه آیین نامه شامل این  -3

 نیز خواهد شد.های تلگرامی آمده است 

صفحه درتاریخ ...................... در جلسه هیئت امنای موسسه  10در آیین نامه این 

 آموزش عالی الکترونیکی برخط به تصویب رسید. 

 

 


