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

اعمال و رفتارهایی که تخلف محسوب میگردند )تخلفات(
ماده  -3تفكیك تخلفات و تخصیص تنبیهات

در راستاي تعميم اجراي تبصره  3ماده  7آیين نامه انضباطي دانشجویان  ،تخلفات مندرج در ماده  6این
آیين نامهبا قيد تنبيهات متناسب بر اساس ماده  2از این بخش  ،به شرح زیـر تفصيـل داده مي شوند :
الف -رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان ( از قبيل تهديد  ،تطميع  ،توهين  ،ضرب و جرح ،
جعل،سرقت  ،رشوه ،اختالس  ،قتل )
/1الف -تهديد  ،تطميع  ،توهين  ،فحاشي  ،هتاكي  ،افترا
/1/1الف  -تهدید یا ارعاب یا سلب امنيت
/1/2الف-اخاذي یا تطميع برایارتكاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شيوه نامه یا اخاذي
/1/3الف -توهين یا فحاشي یاهتك حرمت
/1/4الف-افترا یا نشر اكاذیب
مرتكب هریك از بندهاي فوق بهيكي از بندهاي  3تا  9و در صورت تكرار تا بند  12ماده  2این شيوه نامه
محكوم مي شود .
تبصره  -1در صورتي كه شاكي  ،یكي ازاعضاي هيأت علمي یا مسؤوالن یا كارمندان دانشگاه و یا مسؤوالن
دستگاه هاي دولتي باشد  ،تنبيه مي تواند از بندهاي9تا  12صادر شده و در صورت تكرار تا بند
 14تشدید شود.
تبصره  -2در خصوص تخلفات عمومي كه مجازات آنها در قانون مجازات اسالمي یا قوانين موضوعه تصریح
گردیده  ،شوراي انضباطي مي تواند در ضمن رسيدگي انضباطي  ،شاكي را جهت احقاق حقوق خود به طرح
دعواي قضایي ( از طریق شورا ) راهنمایي نماید .
/2الف -ضرب و جرح
/2/1الف  -ضرب و شتم  :مرتكب بهيكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  4تا  ( 9به جز بند  ) 6محكوم مي
شود .
تبصره  -1در صورتيكهمضروب یكي از اعضاي هيأت علمي یا مسؤوالن یا كارمندان دانشگاه باشد  ،یا در
صورتتكرار  ،تنبيه مي تواند تا بند  13تشدید شود .
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تبصره  -2در صورتي كه نزاع به صورت دسته جمعي باشد  ،به تناسب  ،مورد تنبيه مي تواند تا بند 13
تشدید گردد .
/2/2الف  -جرح :ضرب و شتمي كه منتهي به جرح شده باشد  ،در صورتيكه ضرب و جرحبسيار شدید باشد
یا شاكي خصوصي وجود داشته باشد  ،تنبيه مي تواند متناسب با مورد ،تا بند  16تشدید شود .

/3الف -جعل و تزوير
جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص حقيقي یا حقوقي  ،خراشيدن
 ،تراشيدن  ،قلم بردن  ،الحاق  ،محو  ،اثبات  ،سياه كردن  ،تقدیم یا تأخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقي
یا الصاق نوشته اي به نوشته دیگر یا بكار بردن مهر دیگري بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها  ،به قصد
متقلبانه
/3/1الف-جعل اسناد دولتي خارج از دانشگاه
در صورت محكوميت قضایي ،دانشگاه مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضایي كه در مورد وي صادر شده
باشد  ،بهيكي از تنبيهات مندرج در بندهاي  5تا  ( 12به جز بند ) 6محكوم كند .
/3/2الف-جعل امضاي اساتيد یامسؤوالن دانشگاه
متخلف  ،به یكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شود  .در صورتي كه جعل منجر به تحصيل
نمره قبولي دردروس دانشگاهي نيز شده باشد  ،متخلف به بند  6و یكي از تنبيهات بندهاي  7تا 10
نيزمحكوم مي شود .
چنانچه  ،جعل منتهي به پذیرش در دانشگاه شده باشد  ،دانشجو به یكي از تنبيهات بند  13تا  20محكوم و
به هيأت گزینش استاد و دانشجو معرفي مي گردد .
تبصره -در صورتيكه جعل منتهي به خسارت شده باشد  ،متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نيز خواهد
بود .
/3/3الف–ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
متخلف  ،به یكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شود  .در صورتي كه ارائه سند جعلي منجر
به قبولي در دروسدانشگاهي یا تغيير در نمره شده باشد  ،متخلف  ،به تنبيه بند  6و یكي از تنبيهات مندرجدر
بندهاي  7تا  10محكوم مي شود و در صورتيكه ارائه سند جعلي منجر به پذیرفته شدن و یا جزئي از شرایط
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پذیرش وي در دانشگاه باشد  ،عالوه بر گزارش به هيأت مركزي گزینش دانشجو  ،به یكي از تنبيهاتمندرج در
بندهاي  13تا  20محكوم مي شود .
/3/4الف– جعل اسناد دانشگاه واستفاده از آن ( اعم از اسناد مكتوب یا نرم افزاري )
متخلف  ،به یكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي  3تا  5محكوم مي شود و در صورتيكه مدرك مجعول گواهي
گذراندنواحدهاي درسي دانشگاه باشد  ،عالوه بر اجراي بند  6در مورد آن دروس  ،متخلف به یكي ازتنبيهات
مندرج در بندهاي  7تا  10محكوم مي شود .
در صورتيكه  ،متخلف  ،گواهيمبني بر فراغت از ت حصيل را جعل نماید  ،به یكي از تنبيهات مندرج در بندهاي
 11الي  18محكوم مي شود .
/3/5الف–جعل عنوان
چنانچه  ،متخلف  ،عنوان یكي ازمسؤوالن دانشگاه یا دستگاههاي دولتي را به طور شفاهي یا كتبي جعل و
مورد استفاده قرارداده باشد  ،به یكي از بند هاي  3تا  5و در صورتيك ه متخلف  ،از جعل عنوان منتفع شدهباشد
 ،به یكي از بندهاي  7تا  10محكوم مي شود .
/4الف -سرقت
/4/1الف–سرقتاموال غيرمتعلق به دانشگاه
متخلف  ،به یكي از بندهاي  2تا5و بند  8محكوم مي شود .
اگر ارتكاب سرقت با مشاركتباندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته یا داراي شاكي خصوصي باشد ،
تنبيه مي تواند تا بند  20تشدیدشود .
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