
 حقوق انضباطیفصل ششم: 
 

از حقوق ذیل  ،1شودنامه انضباطی دانشجویان  شده در آیین بینی از تخلفات پیشدر صورتی که دانشجو مرتکب یکی 

  :برخوردار است

  حق رسیدگی به تخلفات دانشجویی در شوراهای انضباطی -ماده چهل و پنج 

و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در اینن   اند شوراهای انضباطیرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان، م یگانه 

شنورای   شنورای انضنباطی بندوی و   ) شنوراهای انضنباطی دانشنگاه   انند از:   شوراهای انضباطی عبنارت  2امر را ندارد.

 3. است در وزارت علوم مستقر  که و شورای انضباطی مرکزیها مستقر است  که در دانشگاهانضباطی تجدیدنظر( 

  حق اطالع از اتهام -ماده چهل و شش 

 4.باید پس از دعوت از نامبرده به وی تفهیم شود ،ها متهم است به آن دانشجو ی کهتخلفات

دعوت اول، در دبیرخانه حاضر پس از  ،دعوت از دانشجو باید به صورت کتبی و رسمی انجام شود. چنانچه دانشجو

 5به صورت کتبی و رسمی دعوت شود. جدداًم باید نشود،

 6.باشدباید شفاف  به آن متهم است، دانشجوی که تفهیم تخلفات

  حق برخورداری از اصل برائت -ماده چهل و هفت 
که آن اعمال تفهیم اتهام کرد  او را توان دعوت و در مورد اعمالی می فقطدانشجو را  7اصل بر برائت دانشجو است.

   تخلف شمرده شده باشد.نامه انضباطی  آیین 6ماده به موجب 

 بر مبنای آن ها دانشجو به تخلف متهم می شود. کهانجام شود ی اتهام به دانشجو باید با ذکر دالیل و مستنداتتفهیم 

گناهی خود در صورت عدم وجود دالیل کافی بر احراز و  متهم برای اثبات بی یت مستندات را دارد.ؤدانشجو حق ر

 8ندارد. یگونه دلیل ه هیچئخلف، نیاز به اراانتساب ت
                                                           

1
اند از: تخلفات عمومی، تخلفات آموزشی،  ، شورای عالی انقالب فرهنگی(، این تخلفات عبارت1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 6اساس ماده بر  

نامه اجرایی انضباطی  شیوه 3نامه انضباطی مراجعه کنید. همچنین ماده  آیین 6شتر با این موارد  به ماده تخلفات سیاسی و تخلفات اخالقی. برای آشنایی بی
 ها را تشریح کرده است.  های  اختصاص یافته به آن آوری( این تخلفات و تنبیه ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388دانشجویان )مصوب 

 نامه آیین 12و ماده آوری(  ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388اطی دانشجویان )مصوب نامه اجرایی انضب شیوه 4ماده  8. تبصره 2
 رجوع شود.آوری(  ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 1ه . آشنایی با این شوراها و ترکیب اعضای آن به ماد3
 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388ویان )مصوب نامه اجرایی انضباطی دانشج شیوه 5. ماده 4
روز پس از رؤیت ابالغ دوم از  10چنانچه تا آوری( :  ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 7. تبصره ماده 5

 .کندحکم غیابی اقدام تواند نسبت به رسیدگی و صدور  حضور و ارائه دفاعیات امتناع ورزد ، شورا می
نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 5ماده  و 1و بخش ، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 6ماده  .6

 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388
 . اصل سی و هفتم قانون اساسی7
 ساسی. اصل سی و دوم و سی و هفتم قانون ا8



  حق دفاع -ماده چهل و هشت 

 9از خود دفاع کند. ،دانشجو حق دارد در برابر اتهام وارده

 10.شود جلسه میصورت کتبی اخذ و صورت از انجام مصاحبه حضوری با وی به دفاعیات دانشجو پس

  استماعبر  حق -ماده چهل و نه 

صنورت شنفاهی دفاعینات خنود را بنه اسنتماع        و به دوشورای انضباطی دانشگاه حاضر ش دانشجو حق دارد در جلسه

 11اعضای شورا برساند.

  حق اطالع از حکم -ماده پنجاه 

  13 این ابالغ باید به صورت کتبی باشد. 12به دانشجو ابالغ شود.  باید حکم شوراهای انضباطی

بنه   ،یس ینا دبینر شنورا   ، توسط رئر تا یک ماه پس از صدورشوراهای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکث

، از اعنالم رؤینت حکنم    15ی که دانشجو به دالیل غیر موجهدر صورت» 14 .و رسید دریافت کنند دانشجوی متهم ابالغ

   16 «شود. ، حکم اولیه عیناً قطعی محسوب میکنداولیه خودداری 

س کمیته بدوی و احکام کمیته انضباطی تجدید نظر با امضاء دبیر یئانضباطی بدوی دانشگاه با امضاء راحکام کمیته   

احکام کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان با امضاء دبیر کمیته مرکزی ابنالغ  و  17نظر دانشگاه  کمیته انضباطی تجدید

  18شود. می

                                                           
 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 5. ماده 9

 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 5. ماده 10
 ت(، وزارت علوم، تحقیقا1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 7 ماده. 11
 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 12و  9. مواد 12
 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 9و تبصره ماده  20. ماده 13
نامه اجرایی انضباطی دانشجویان  شیوه 12و ماده ، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374ب نامه انضباطی دانشجویان )مصو آیین 8بند ب ماده  1. تبصره 14

 آوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388)مصوب 
 مرجع تشخیص غیر موجه بودن شورای انضباطی است. 15
تواند بنابر  . طبق تبصره همین ماده، رئیس دانشگاه میآوری( ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 20ماده . 16

تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدید نظر با هدف رعایت حقوق دانشجو 

 اقدام کند. 
 انقالب فرهنگی( ، شورای عالی1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 3ماده  6تبصره . 17
 ، شورای عالی انقالب فرهنگی(1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 5ماده  5. تبصره 18



   ورداری از رسیدگی سریع و منصفانهحق برخ -ماده پنجاه و یک 

 انجنام شنود. در    «متنرین زمنان ممکنن   ک»نشجو با رعایت حقوق وی بایند در  رسیدگی به تخلفات دا  -الف

نحنوی کنه مننافی مصنالح کلنی       دانشگاه باید بنه »سارت به دانشجو، صورت عدم رعایت این حق و ورود خ

  19«.کندجبران آن اقدام  بهدانشگاه و سایر دانشجویان نباشد، 

نامه برابرند. هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت،  ه و شیوهنام یینکلیه دانشجویان در هر مقطع تحصیلی، در برابر آ -ب 

 وگیری، جانبداری کنند  تصمیمباید در فرایند نشوراها  20نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است.

ط به تخلف گونه موضوع غیرمرتبساس مالحظات سیاسی یا حزبی یا هری بر ا. صدور رأتصمیم بگیرندطرفانه  بی باید

 .ممنوع است مورد بررسی

  21 در موارد ضروری، از جمله تخلفات اخالقی، اخذ نظر مرکز مشاوره الزم است. -پ 

  حق تجدیدنظرخواهی -ماده پنجاه و دو 

. این حق هم شنامل احکنام شنورای    کنددانشجو حق دارد پس از دریافت حکم، نسبت به آن درخواست تجدیدنظر 

    22 .است رای انضباطی تجدیدنظر انضباطی بدوی و هم شو

بنندی شنده و    بند از سبک به سننگین طبقنه   20طی  شده برای تخلفات دانشجویی بینی پیش های  با توجه به اینکه تنبه 

بنه   هنا  متناسب با هر یک از تنبینه  ها نیز متفاوت است. ، مراجع تجدیدنظر خواهی آن23شود موارد متنوعی را شامل می

 نظر خواهی وجود دارد.  یددشرح ذیل امکان تج

اداری از تاریخ   روزده ظرف مدت  نامه، شیوه 3تا  1بند  های  تنبیهاحکام صادره از شورای انضباطی بدوی مشتمل بر 

نظرخنواهی و   در اینن منورد الیحنه تجدیند     24.قابل اعتراض در همان شنورای انضنباطی بندوی اسنت     ،رؤیت حکم

 25.شود ن شورا میشجو تحویل دبیرخانه همادفاعیات دان

اداری از   روز دهظنرف مندت    نامنه،  شنیوه  12تنا   3بنند   های  احکام صادره از شورای انضباطی بدوی مشتمل بر تنبیه

خنواهی و   الیحنه تجدیندنظر   ،در این مورد 26.قابل اعتراض در شورای انضباطی تجدیدنظر است تاریخ رؤیت حکم

 27.شود تجدیدنظر می رخانه شورای انضباطیدفاعیات دانشجو تحویل دبی

                                                           
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 9و  8مواد  19
 قانون اساسی  19اصل  20
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388دانشجویان )مصوب نامه اجرایی انضباطی  شیوه 4ماده  11تبصره  21
نامه به اصل این حق و ترتیبات اجرایی  و بخش چهارم شیوه، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 8ده . بند الف ما22

ده تا پس از اتخاذ تصمیم جدید، د و در صورت کشف دلیل جدید باید پرونده را به اعاتوانند احکام اولیه را تشدید کنن آن پرداخته است. احکام تجدیدنظر نمی
 به دانشجو حق اعتراض داده شود. دداًمج
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 3ماده  23
 ، شورای عالی انقالب فرهنگی(1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 8 بند الف ماده. 24
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 5. بند فوق و تبصره ماده 25



از تاریخ  ماه یکظرف مدت  نامه، شیوه 12 تا 6بند  های  احکام صادره از شورای انضباطی تجدیدنظر مشتمل بر تنبیه

خنواهی و دفاعینات    در این مورد الیحنه تجدیندنظر   28.قابل اعتراض در شورای انضباطی مرکزی است رؤیت حکم

 29.شود دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی میدانشجو تحویل 

ها  و شورای انضباطی مرکزی قابل اعتنراض در دینوان عندالت اداری     کلیه احکام قطعی شوراهای انضباطی دانشگاه

 30.است

  ای در کمیته مرکزی انضباطی حق رسیدگی دو مرحله -ماده پنجاه و سه 

در صالحیت شورای انضباطی مرکزی )و باالتر( است، فقط که ناظر بر محرومیت سه ترم تحصیلی  هایی  تنبیهصدور 

در موارد فوق، کمیته انضباطی مرکزی ابتدا باید حکم اولیه را صادر و به دانشنجو ابنالغ کنند. دانشنجو      31.قرار دارد

 از طرینق کمیتنه انضنباطی    دفاعیه خود را به کمیته مرکزی تسلیم کند. )باید  ،ظرف مدت دو هفته پس از ابالغ حکم

کمیتنه مرکنزی پنس از    . مستقیماً به کمیته مرکزی انضباطی با ارسال رونوشت به کمیته انضباطی دانشگاه(  دانشگاه یا

 32.کند حداکثر ظرف مدت یک ماه حکم قطعی را صادر می مالحظه دفاعیه دانشجو،

  حق استفاده از امکانات دانشگاه و خوابگاه -ماده پنجاه و چهار 

فات دانشجو، نامبرده حق ورود به دانشگاه و خوابگاه و استفاده از امکانات آن را دارد مگنر  در طول رسیدگی به تخل

33شود. ه به دستور رئیس دانشگاه ایجاد مینام ی که برابر آیینا ماهه و دوماهه در مورد محدودیت یک
 

  یحق حفظ حریم خصوص -ماده پنجاه و پنج 

34مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نیستند. یکارکنان دبیرخانه شورای انضباط اعضای شورا و
 

  حق حفظ اسرار -ماده پنجاه و شش 

ند کلیه اطالعات مربوط بنه تخلنف دانشنجو را محرماننه     ا اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی موظف

 35.دکنن ( خودداریو والدین با رعایت مصالح دانشجو همسر نزد به جزو از افشای آن )تلقی 

                                                                                                                                                                                           
 ، شورای عالی انقالب فرهنگی(1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 8 بند الف ماده. 26
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388ایی انضباطی دانشجویان )مصوب نامه اجر شیوه 5. بند فوق و تبصره ماده 27
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 24ماده  2. تبصره 28
 (یورآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 24ماده  2. تبصره 29
 آن 12( با توجه به تبصره ماده 1392) مصوب  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 10. ماده 30
نامه اجرایی انضباطی  شیوه 2و همچنین بند ب ماده ، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 7. بند ب ماده 31

 ها را در اختیار کمیته مرکزی قرار داده است.  است و صدور آن ها را مشخص کرده  این تنبیه (وریآ ت علوم، تحقیقات و فن، وزار1388دانشجویان )مصوب 
 ، شورای عالی انقالب فرهنگی(1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 8. بند ب ماده 32
نامه اجرایی انضباطی  شیوه 14ماده  4و  3، 2و تبصره ، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 7بند ب ماده  2. تیصره 33

 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388دانشجویان )مصوب 
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 4ماده  9. نبصره 34



 36شود. کمیته انضباطی دانشگاه انجام می از طریق صالح فقط اعالم سوابق انضباطی به مراجع ذی

  تعلیق و تخفیف حق -ماده پنجاه و هفت 

عمنال آن مننوط بنه موافقنت شنورای انضنباطی       اِ دانشجو حق دارد تقاضای تعلیق و تخفیف احکام را کنند کنه البتنه   

  37است.

بر صالحدید هنر ینک از شنوراها     های انضباطی از بدو تا پایان رسیدگی اخد تعهد بنا در جریان رسیدگی به پرونده»

تواند به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبینه و ینا مختومنه شندن پروننده بندون درو در سنوابق         باشد و می مجاز می

  38«انضباطی لحاظ گردد.

در اینن مندت دانشنجو     است. مشروط بر اینکه  انشجودر اجرای حکم تا پایان مدت تحصیل د ، تعلیقاز تعلیقمنظور 

 .نشود مرتکب تخلف جدید

  امحای سوابق حق -ماده پنجاه و هشت 

 39.تقاضای امحای سوابق انضباطی خود را کند التحصیلی، غدر حین تحصیل و یا پس از فار دانشجو حق دارد

پاینان تحصنیل خنود بنه خنود امحنا        کنام تعلیقنی، در  ها و نینز اح  و آثار آن 3تا  1بندهای  های  احکام منطبق بر تنبیه

. امحنای سنوابق پنس از تقاضنای دانشنجو در      40ها نیاز به موافقت شوراهای انضباطی نندارد  شوند و امحای اثر آن می

مننوط بنه    20تنا   12منوط به موافقت شورای انضباطی تجدیدنظر و در منورد تنبیهنات بنند     11تا 4بند  های مورد تنبیه

از پروننده آموزشنی    25/0 امحنای اثنر در منورد حکنم قطعنی درو نمنره       41انضباطی است. ای مرکزیموافقت شور

قطعنی   ی ها امحای اثر تنبیه .42شود صورت موافقت شورای انضباطی امحا می، اما سایر آثار آن درپذیرد صورت نمی

، در پاینان تحصنیالت مقندور    ا صدور حکم قضایی اثبات شده باشدکه ب ،برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه

 43.نیست

                                                                                                                                                                                           
نامه انضباطی دانشجویان  آیین 7ماده  7و تبصره  (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388جرایی انضباطی دانشجویان )مصوب نامه ا شیوه 4ماده  9بصره . ت35

 )در مورد نحوه اطالع به همسر و والدین دانشجو(، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374)مصوب 
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 4ماده  10تبصره  .36
نامه  شیوه 1ماده  2و تبصره  23و  22، 6و  مواد ، شورای عالی انقالب فرهنگی( 1374نامه انضباطی دانشجویان )مصوب  آیین 7بند ب ماده  8تبصره . 37

 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب 
 .(وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388مه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب نا شیوه 6ماده  38
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 25. ماده 39
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 25ماده  3. تبصره 40
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 25. ماده 41
 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 25ماده  3. تبصره 42
 (وریآ ارت علوم، تحقیقات و فن، وز1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 25ماده  4. تبصره 43



  حق شکایت -ماده پنجاه و نه 

کارکنان و اعضای شوراهای انضباطی حق تجسس در زندگی خصوصی دانشجو و افشای اطالعات مربوط به تخلف 

موضوع را از طریق شورای تجدیدنظر یا شورای مرکزی انضباطی  صورت، دانشجو حق دارد در غیر این .او را ندارند

 44یری کند.پیگ
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 (وریآ ، وزارت علوم، تحقیقات و فن1388نامه اجرایی انضباطی دانشجویان )مصوب  شیوه 4ماده  9تبصره . 


