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ارتقاء جايگاه علمیي و ررننگیي   تشريك مساعي جهت  با عنايت به لزوم، انتظار بر اين است ارجمندحضور شما دانشجوی  ضمن عرض سالم و خيرمقدم

خطيیر  رسیالت  ايفیای  آن که الزمة  رضای امن و سرشار از آرامش حاکم بر صيانت ازو نيز ضرورت « نماد آموزش عالي کشور »به عنوان دانشگاه تهران 

 . دانشجويان عزيز به ضوابط و ننجارنای محيط دانشگاه متعهد و ملتزم باشنداست،  جامعه دانشگاني در توليد علم و پرورش متخصصان و ررنيختگان

با معرریي  , است آمدهدر جدول ذيل عناوين و انم مصاديق آن دانشجوئي که  خالف قانون و شئون ررتارنایموارد بروز  مي رساند در آگانيبه از اين رو 

، )شورانای انضباطي بدوی و تجديد نظر دانشگاه و شورای مرکزی انضباطي مستقر در وزارت علوم, تحقيقیات و رنیاوری    مراجع ذيصالح دانشجويان به

از  ) متناسب با نر يك از تخلفیات تنبيهاتي و  گررتهمورد رسيدگي قرار  ،آيين نامه انضباطي دانشجويان و شيوه  نامه اجرايي آن بر اساستخلفات آنان 

و مشیاوره   بيشیتر  اتاطالعی  کسیب  جهیت .   در مورد ايشان اعمال خواند گرديداحضار و اخطار شفاني تا اخراج از دانشگاه و معرري به مراجع قضايي

مراجعه نموده نبش خيابان ادوارد براون   -آذر  16واقع در خيابان  دبيرخانه شورای انضباطي دانشگاه و يا  https://student.ut.ac.irبه وبگاه  انضباطي

 .enzebati@ut.ac.irshپست الكترونيكي دبيرخانه : نشاني  تماس حاصل ررماييد. 61112646 و 66968156تلفن نای  با شماره ياو 

 مصاديقبرخي از  تخلف نوع

 عمومي

 تهديد، تطميع ، تونين، رحاشي، نتاکي ، ارترا يا نشر اکاذيب؛

 اد، جعل عنوان ؛عل و تزوير ) جعل امضاء، جعل اسنج

 ضرب و جرح ؛

 سرقت اموال، سرقت علمي ؛

 ارتشاء، کالنبرداری، اختالس، قتل ؛

 نرگونه رعاليت و ارتباط با شرکتهای نرمي.

 اداری ،آموزشي 

 تخلف يا تقلب در امتحانات يا تكاليف مربوطه؛

 ررستادن شخص ديگری به جای خود يا حضور به جای شخص ديگر در جلسه امتحان ؛

 اخالل يا وقفه يا مزاحمت در اجرای برنامه نای دانشگاه و امور خوابگانها؛

 امانت .خسارت زدن به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در 

 امنيتي ،سياسي  ،ديني

 دادن اطالعات خالف واقع يا کتمان واقعيت از روی عمد که با منارع ملي و امنيت عمومي در تعارض باشد؛

 عضويت در گروه نای محارب يا مفسد يا نواداری از آنها؛

 ؛بدون مجوز از مراجع قانونيارتكاب اعمال منجر به براندازی يا ايجاد بلوا و آشوب و برگزاری تحصن يا تجمع 

 تونين به شعائر اسالمي يا ملي )مانند تظانر به روزه خواری ، تونين به حجاب ، رحاشي ، شعار نويسي ، پخش اعالميه و نظاير آن .

 اخالقي

 نگهداری، استعمال و توزيع سيگار و مواد مخدر اعتيارآور، شرب خمر ، قمار و ... ؛

 رروش، تكثير يا توزيع نوارنا و لوح نای صوتي و تصويری غير مجاز؛استفاده، خريد و 

 استفاده يا توزيع کتب، مجالت و عكس نای مستهجن؛

 تخلفات رايانه ای و الكترونيكي؛ 

 عدم رعايت شئون دانشجويي)مانند: عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگری، ايجاد درگيری و ... 

 ؛غير منطبق با شئون دانشگاه و يا آرايش مبتذل عدم رعايت پوشش اسالمي يا

  ؛امشروعنت تشكيل يا شرکت در جلسا ه،رابطبرقراریيا مانند: ايجاد مزاحمتمحرم) نا در ارتباط بامحرز شرعي  موازينعدم رعايت 

خالصه آن در ايین ریرم درج    و باشدکه الزم االجرا مي رناوریوزارت علوم، تحقيقات و انضباطي دانشجويان مصوب  و مقرراتاز ضوابط  ..........  اينجانب

 .گردمآن متعهد ميرعايت مقررات مندرج در را تائيد نموده و به تمامي مفاد آن  ،اين برگبا امضای  اطالع حاصل نمودم و ،گرديده است

 ........... : امضاء                      ..........: تاريخ                       

 

  سمه تعاليب

 امام علي )ع  : اوصيكم بتقوی اهلل و نظم امرکم

 مرامنامه انضباطي دانشجويان دانشگاه تهران
دانشجوييمعاونت   

شورای انضباطي دانشجوياندبيرخانه   
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