دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

احکام تنبیهی شورای انضباطی دانشجویان
بخش : 2
تخلفات و تنبیهات
ماده  -2تفکیك تنبیهات

به منظور استناد و تطبيقدقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده  7آیين نامه به صورت زیر تفكيك مي
شوند :
الف -تنبيهاتي كه باحكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به
دانشجويان مي توانداعمال شود :
-1

احضار و اخطار شفاهي

-2

تذكر كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

-3

اخطار كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

-4

تذكر كتبي و درج درپرونده دانشجو

-5

توبيخ كتبي و درج درپرونده دانشجو

-6

دادن نمره  ./ 25در درسيا امتحان مربوط به تخلف

 -7محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگاه و یا ایجاد تغيير در آنها  ،از قبيل وام  ،خوابگاه و غيره  ،از یك
ماه تا مدت زمان باقيمانده ازتحصيل
-8

دریافت خسارت از دانشجو  ،در مواردي كه تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد .

-9

منع موقت از تحصيل به مدتيك نيمسال  ،بدون احتساب سنوات

 -10منع موقت از تحصيل بهمدت یك نيمسال  ،با احتساب سنوات
 -11منع موقت از تحصيل بهمدت دونيمسال  ،بدون احتساب سنوات
-12منع موقت از تحصيل بهمدت دو نيمسال  ،با احتساب سنوات
ب  -تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزيانضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود :
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 -13منع موقت از تحصيل بهمدت سه نيمسال  ،بدون احتساب سنوات
 -14منع موقت از تحصيل بهمدت سه نيمسال  ،با احتساب سنوات
-15منع موقت از تحصيل بهمدت چهار نيمسال  ،بدون احتساب سنوات
 -16منع موقت از تحصيل بهمدت چهار نيمسال  ،با احتساب سنوات
-17تغيير محل تحصيل دانشجو(همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )
-18تبدیل دوره تحصيليدانشجو از روزانه به شبانه
 -19اخراج دانشجو از دانشگاه ،با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي
-20
ورودي

اخراج و محروميت ازتحصيل در كليه دانشگاهها  ،از  1تا  5سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون

تبصره  -1صدور احكام تركيبي در مورد یك تخلف ،تنها به صورت تركيب تنبيهات بندهاي  6تا  8با

یكي از دیگر بندها و نيز تركيب تنبيهاتبندهاي  17و  18با هر یك از بندهاي  9تا  16مجاز است .

تبصره  -2تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج دركليه بندها و تعليق بخشي از احكام
نهايي با رعايت تبصره  8بند ب ماده  7آيين نامه مجاز است .
تبصره  -3شروع به تخلف  :در مواردي كه قصد ارتكاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن
نماید وليكن  ،تخلف به طور كامل واقع نشود  ،چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصي داشته باشد
 ،محكوم به تنبيه همان تخلف مي شود ؛ و در غير این صورت  ،حداقل تنبيه مقرر در مورد تخلف اعمال مي
گردد  .مجرد قصد ارتكاب تخلف و اقداماتي كه صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقيم با وقوع تخلف نداشته
باشد  ،شروع به تخلف نبوده و از این حيث  ،قابل رسيدگي نخواهد بود .
تبصره -4تعدد تخلف  :هرگاه فعل واحد  ،داراي عناوین متعدده تخلف باشد  ،چنانچه تخلفات ارتكابي
مختلف نباشد  ،تنها شدیدترین تنبيه مربوط به یكي از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال مي شود .و
اعمال تنبيهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نيست ؛ و چنانچه تخلفات ارتكابي مختلف باشد  ،براي هر یك از
تخلفات  ،تنبيه جداگانه تعيين مي شود ؛ و اگر مجموع تخلفات  ،عنوان تخلف خاصي در شيوه نامه داشته
باشد  ،خاطي به تنبيه مقرر در آن بند محكوم مي گردد .
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یاد آوري مي شود گروه هاي الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات ماده  6آیين نامه مي باشد .بخش هاي اصلي
هر یك از این گروه ها یك بند اصلي ناميده مي شود  .بندهاي فرعي  ،تقسيم بندي این بندهاي اصلي بوده و
ارتكاب آنها تخلف از یك نوع تلقي مي شود .
تبصره  -5تكرار تخلف  :در صورت محكوميت دانشجو به یكي از تنبيهات مقرر در شيوه نامه  ،بعد از ابالغ
حكم قطعي یا تعليقي شوراي تجدید نظر  ،در حين اجراي حكم قطعي یا بعد از اجراي آن  ،مجدداً مرتكب
همان تخلف شود  ،شوراي انضباطي مي تواند با عنوان تكرار تخلف  ،تنبيه را تشدید نماید .
تبصره  -6چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطي در دانشگاه محل تحصيل خود باشد  ،سابقه
انضباطي قبلي  ،به نسبت نوع تخلف و تنبيه تعيين شده از عوامل تشدید تنبيه خواهد بود .
تبصره  -7در هر یك از بندهاي  11الي  16مي توان برخي از نيمسالهاي منع موقت از تحصيل را با احتساب
سنوات و برخي را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت .
تبصره  -8صدور حكم انضباطي بند  17در خصوص دانشجویاني كه كليه واحدهایدرسي خود را گذرانده اند
موضوعيت ندارد و بندهاي  9تا  16به صورت منع موقت از اعطاي مدرک تحصيلي  ،با صدور گواهي یا بدون
صدور گواهي گذراندن واحدهاي درسي یا منع صدور مدرک تحصيلي و گواهي گذراندن واحدهاي درسي
صادر و اعمال مي گردد.
تبصره  -9محروميت از ارائه خدمات و تسهيالت دانشجویي به دانشجویاني كه به یكي از تنبيهات بندهاي 9
تا  16محكوم شده اند و نيز حق ورود دانشجو به محيط دانشگاهي در زمان اجراي تنبيه  ،با صالحدید شورا مي
باشد .
تبصره  -10تنبيهاتي كه با محروميت از تحصيل همراه است  ،بهتر است به خانواده دانشجوي متخلف اطالع
داده شود .
تبصره  -11به لحاظ تصویب آیين نامه انضباطي توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي ؛ آیين نامه ها  ،مقررات
 ،مصوبات و بخش نامه هاي داخلي كه مغایر با آیين نامه انضباطي باشند  ،از درجه اعتبار ساقط و تصميم
شوراي انضباطي براي كليه قسمتهاي دانشگاه الزم االتباع است.
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