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 نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسالمي ايران آيين

   انقالب فرهنگي شوراي عالي 14/6/1374مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 

   :تعاريف ـ 1ماده 

 هاى آموزش عالى و پژوهشى عالى، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمع منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش -لف ا
 طبـق مقـررات وزارتـين فرهنـگ و آمـوزش عـالى و بهداشـت، درمـان و آمـوزش          يا غيردولتى است كـه  دولتي

      ا        نامـه بـه آنهـ    ايـن آيـين  كننـد كـه در    ) صـادر مـى   ولو به عنـوان معـادل   (باالتر از ديپلم مدرك رسمى  ،پزشكي
  .دشو مىاطالق » دانشگاه « 

 بـه تحصـيل  ، صورت حضورى يا غيرحضـورى به ، گاههار يكي از دانش: هر فردى است كه ددانشجوى داخل -ب 
  .دشو اطالق مى»  دانشجو« نامه به آن  ينآي ناشتغال داشته باشد كه در اي

از  وان دانشجوى بورسـيه يـا ارز بگيـر در يكـى از دانشـگاههاى خـارج      عن دانشجوى وابسته: به فردى كه به -ج 
  .دشو گفته مى كند، كشور تحصيل مى

جمهورى اسالمى ايران كه در دانشگاه  شود دانشجوى خارجى: به دانشجوى تبعه كشورهاى خارجى گفته مى -د 
  .دكن تحصيل مى

اخـراج  و با اخذ مدرك يا گواهى موقت يا انصـراف يـا   ثبت نام اوليه در دانشگاه آغاز  زمان تحصيل: با زمان -هـ 
  .شود خاتمه يافته تلقى مى

  ـ كليات 2ماده 
و محيطهاى آموزشى و پژوهشى در شرع مبين و حكومـت اسـالمى و ضـرورت     اخالق با توجه به قداست علم و   

يل و در هـر  از حقوق عمومى دانشجويان، دانشجو مكلـف و موظـف اسـت در طـول زمـان تحصـ       دفاع و حراست
اعـم از   ون و حيثيـات دانشـجو  ئاز ارتكـاب هـر عمـل كـه خـالف شـ       ،اعم از دانشگاه و خارج از دانشـگاه  محيط

        نامـه  اسـاس مفـاد ايـن آيـين     ، بـر در غير اين صـورت  ،د، خوددارى كندانشجوى داخل يا وابسته يا خارجى باشد
  .شود با وى برخورد مى



 ٢

  
  ضباطى بدوى دانشگاه و چگونگى انتخاب آنهاان ـ تركيب اعضاى كميته 3ماده 

 
 ينضباطى بدويس كميته ايعنوان ر به، معاون دانشجويى دانشگاه -1

      در صـورت وجـود  ، ه يـا نماينـده تـام االختيـار ايشـان     شـگا ر داندفتر نمايندگى مقام معظم رهبـرى د ول ئمس -2
  در دانشگاه دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى

 دانشگاه يسيبه انتخاب ر، يأت علمى دانشگاهيك نفر عضو ه -3

  يس دانشگاهيه انتخاب ر، بدو نفر دانشجوى دانشگاه -4
  بدون داشتن حق رأى، يس كميته بدوىيبا انتخاب ر، ميته انضباطى بدوىك دبير -5
   :دانشگاه بايد واجد اين شرايط باشندو دانشجوى عضو كميته انضباطى د -1تبصره    
، دارنـد  مؤسسـاتى كـه فقـط دوره كـاردانى را     (رشناسى را به پايان رسـانده باشـند  ه اول دوره كانيم حداقل -1   

دانشـجويان دوره  اَ، ) و ضـمن  باشـند  دانشجويان عضو كميته انضباطى آنها بايد وارد نيمه دوم دوره كاردانى شـده 
خل كشور به پايـان رسـانده   كارشناسى خود را در دا كارشناسى ارشد و دكترى، مشروط بر آنكه تحصيالت دوره

  .هستند از اين ماده مستثنى، باشند
  .دباشن از حيث درسى و اخالقى جزو دانشجويان خوب دانشگاه -2   
ه و متأهـل و  نظر شـهرت داشـت   استقاللو عهد ت كليه اعضاى كميته انضباطى دانشگاه بايد به تقوى و -2تبصره    

  د.فاقد سوء سابقه باشن
، مـانع اسـت و ضـمناَ    شوند و انتخاب مجدد آنها بـال  به مدت دو سال انتخاب مى 4و  3اى دهاعضاي بن -3تبصره 
 ،يا بـه هـر دليـل    موجه داشتهجلسه متناوب غيبت غير  6اعضاى فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالى يا ، چنانچه

ند يا در صورت احراز عدم باش ماه نداشته 3 امكان حضور در جلسات كميته انضباطى دانشگاه را به مدت بيش از
موجه بودن  و انتخاب فرد جديد اقدام كند. تشخيص موجه يا غير تواند به عزل آنها يس دانشگاه مىي، رصالحيت

  .تكميته اس يسيبه عهده ر ،يغيبت اعضا
   كميتـه بـدون داشـتن   شركت در جلسات  از افراد مطلع براى ،تواند بنا به صالحديد يس كميته مىير -4تبصره    

 .دحق رأى دعوت كن

    شود و مصـوبات آن  س كميته و حداقل دو عضو صاحب رأى تشكيل مىييحضور ر جلسات كميته با -5تبصره    
  .تقابل اجراس با سه رأى موافق

كميتـه انضـباطى    بـدوى و احكـام   ريـيس كميتـه   يانضـباطى بـدوى دانشـگاه بـا امضـا     احكام كميتـه   -6تبصره    
  .دشو دانشگاه ابالغ مى ير كميته انضباطى تجديدنظردب يتجديدنظر با امضا
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  هدانشگا ـ تركيب اعضاى كميته انضباطى تجديد نظر 4 ماده

 يس كميته تجديدنظريبه عنوان ر، س دانشگاهيير -1   

  نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ول دفترئمس -2   
  تجديدنظردبير كميته  به عنوان، معاون دانشجويى دانشگاه -3   

  ن دانشجويا ـ تركيب اعضاى كميته مركزى انضباطى 5 ماده
، حسـب  وزش پزشـكى درمـان و آمـ   ،نگ و آموزش عالى يا وزارت بهداشـت معاون دانشجويى وزارت فره -1   

  يس كميتهيمورد به عنوان ر
زى نماينـدگان  بـه انتخـاب شـوراى مركـ     ،مقام معظم رهبرى در يكى از دانشگاهها ول دفتر نمايندگىئمس -2   

  دانشگاهها يس شوراى مركزى نمايندگان مقام معظم رهبرى دريا حكم ررهبرى در دانشگاهها و ب مقام معظم
، داشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى    وزير بهوزير فرهنگ و آموزش عالى يا  به انتخاب، يك نفر حقوقدان -3   

  حسب مورد

 به عنوان دبير كميته رأيجويان بدون حق ركزى انضباطى دانشم سرپرست دبيرخانه كميته -4   

 ،هنـگ و آمـوزش عـالى يـا وزيـر بهداشـت      به انتخاب وزير فر، اعضاى هيأت علمى دانشگاهها يك نفر از -5   
  حسب مورد، درمان و آموزش پزشكى

نـگ  با انتخاب و صدور حكم از سوى وزير فره، ضباطى دانشگاههاكميته انك نفر دانشجو از ميان اعضاى ي -6   
  عالى و آموزش

 مركزى بنا به دعوت دبير كميته، معاون دانشجويى يكى از دانشگاهها -7   

  .است سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع 3مدت عضويت اعضاى منتخب  -1تبصره    
 ،رأى موافـق  3تصميمات جلسه با  يابد و نفر رسميت مى 4جلسات كميته مركزى انضباطى با حضور  -2تبصره    
  .تساالجرا  مالز
نگ و آموزش عالى يـا وزارت  به وزارت فره ،از نظر تشكيالتى، انشجوياناطي دكميته مركزى انضب -3تبصره    

 .دكنـ  مـى  عـالى انقـالب فرهنگـى فعاليـت     آموزش پزشكى وابسته است و تحت نظر شـوراي  ، درمان وبهداشت

، مطلع براى شـركت در جلسـه كميتـه    از افراد ،يص و ضرورت امرتواند بنا به تشخ يس كميته مىير -4تبصره    
  .دبدون داشتن حق رأى دعوت كن

 .ي دبير كميته مركزي ابالغ مي شود، با امضام كميته مركزي انضباطي دانشجوياناحكا -5تبصره    
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  انضباطى دانشگاه و كميته مركزى انضباطى هاى ـ حدود اختيارات و وظايف كميته6ماده 

تـوهين، ضـرب و جـرح، جعـل، سـرقت،      از قبيل تهديـد، تطميـع،    (دانشجويان جرايم عمومىرسيدگى به  -الف 
  ) قتل رشوه، اختالس يا

  :درسيدگى به تخلفات آموزشى و ادارى مانن -ب 
 امتحان تقلب در - /ب1   
  در امتحان فرستادن شخص ديگرى به جاى خود در امتحان يا شركت به جاى ديگرى -ب /2   
 يـا وقفـه يـا مزاحمـت در اجـراى      ب هر عملى از سوى اشخاص حقيقى يا حقوقى كه موجب اخـالل ارتكا -ب /3   

  .هاى دانشگاه يا خوابگاه شود برنامه
  المال خسارت به اموال دانشگاه يا بيت ايراد -ب /4   
  تخلفات سياسى -ج 

مفسد يا  يا گروهكهاى محارب يانسبت به خود ، اقع يا كتمان واقعيات از روى عمداطالعات خالف و دادن -ج /1   
  افراد وابسته به آنها

  ملحد يا هوادارى و انجام دادن هر عملى به نفع آنها عضويت در گروهكهاى محارب يا مفسد يا -ج /2   
  نفع گروهكها و مكاتب الحادى فعاليت و تبليغ به - ج/3   
ماننـد شعارنويسـى،    (نظام جمهورى اسـالمى  اعمالى بر ضد توهين به شعائر اسالمى يا ملى و ارتكاب -ج /4   

  ... ) پخش اعالميه و
  هايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگا -ج/5   
  ي تخلفات اخالق -د 
  موادتوزيع اين گونه  و  فروش و خريده در مداخل يا قمار يا رب خمرا شي مخدر مواد استعمال -د/1   
خريـد و فـروش،    اى مستهجن يـا مداخلـه در   هاى رايانه ا لوحهاستفاده از نوارهاى ويدئويى يا صوتى ي -د/2   

  تكثير، توزيع اين گونه وسايل
  استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل عدم رعايت پوشش اسالمى يا -د /3   
  مجالت، عكسهاى مستهجن و يا آالت لهو ولعب استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، -د /4   
 ييودانشج ونؤعدم رعايت ش -د /5   
  داشتن رابطه نامشروع -د /6   
  نامشروع تشكيل يا شركت در جلسات -د /7   

  تانجام عمل منافى عف -د /8   
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  ـ تنبيهات7 ماده
  تواند  دانشجويان مى نسبت به، دانشگاه يا كميته مركزى انضباطى هاى انضباطى تنبيهاتى كه با حكم كميته - الف

     :داعمال شو
 و اخطار شفاهىاحضار  -الف /1   

  اخطار كتبى بدون درج در پرونده دانشجو - الف/2   
  دانشجو درج در پرونده تذكر كتبى و -الف /3   
  توبيخ كتبى و درج در پرونده دانشجو -/الف 4   
 /.25نمره  دادن -/الف 5   

  ... ) و (از قبيل وام، خوابگاهحروميت از تسهيالت رفاهى دانشگاهم -الف /6   
المال  و زيان به دانشگاه يا بيت ر، منجر به ايجاد ضردر مواردى كه تخلف ،دريافت خسارت از دانشجو -لف ا/7   

 .شده باشد

 ات )بـا احتسـاب يـا بـدون احتسـاب سـنو       (دو نيمسـال تحصـيلى   منع موقـت از تحصـيل تـا مـدت     -الف /8   

  رده و به آن حكم در موعد مشخص شده  كميته انضباطى بدوى دانشگاه حكم صادر ك در مواردى كه -1تبصره    
نظر دانشگاه  به عهده كميته انضباطى تجديد ،نامه دانشجو اعتراض كند، تجديدنظر در حكم صادره آيين در اين

 .دخواهد بو

 .ديد كميته مركزى انضباطى خواهد بومنوط به تأي ، 7/الف ماده 8اعمال مجدد مجازات موضوع بند  -2تبصره    

  :دتواند اعمال شو به دانشجويان مى كميته مركزى انضباطى نسبت كه فقط با حكم تنبيهاتى -ب 
  ) با احتساب يا بدون احتساب سنوات نيم سال تحصيلى ( از تحصيل تا چهار منع موقت -ب /1   
 پس از اجراى حكم كميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتسـاب سـنوات محروميـت از    ،چنانچه -تبصره    

مركـزى پـس از    التحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجـه شـود، كميتـه    مانع از فارغ ،تحصيل
توانـد اقـدام بـه تبـديل حكـم بـه عـدم         مى ،ارائه داليل و مدارك تعذر از سوى دانشجو و بررسى، بنا به تشخيص

  .احتساب سنوات كند
  تحصيل دانشجو تغيير محل -ب /2   
  شبانه صيلى دانشجو از روزانه بهتبديل دوره تح -ب /3   
ــگاه  -ب /4    ــجو از دانشــ ــراج دانشــ ــدد در   ، اخــ ــركت مجــ ــق شــ ــظ حــ ــا حفــ ــون وبــ  رودىآزمــ

  سال 5  محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها تا -ب /5   
تواند حكـم   مى كميته انضباطى دانشگاه يا كميته مركزى انضباطى، بنا به تشخيص، در موارد ضرورى -1تبصره    
 ) 7 يا چند بند ماده 2(تركيبى از .صورت تركيبى صادر كند به

در كميتـه انضـباطى    دانشگاه مجاز است تا زمـان رسـيدگى بـه پرونـده دانشـجوى متخلـف       ييسر -2تبصره    
رسيدگى به پرونده دانشجو از يك مـاه   مدت، مشروط بر اينكه، ورود وى به دانشگاه جلوگيرى كند از ،دانشگاه



 ٦

، شـود  مركزى انضباطى براى رسـيدگى و اعـالم رأى ارجـاع مـى     هايى كه به كميته در مورد پرونده و، تجاوز نكند
در صـورت تالقـى ايـام     ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو مـاه جلـوگيرى كنـد.(    يس دانشگاه مجاز است ازير

دانشـگاه در   يسيبا تشخيص رتواند  ، دانشجو مىساله دانشگاه با امتحانات پايان نيمورود دانشجو ب از  ممانعت
  ) سال شركت كندامتحانات پايان نيم

هـاى   ها و در موارد تخلـف مشـابه، كميتـه    هاى متفاوت در دانشگاه اعمال سليقه به منظور ممانعت از -3تبصره    
د /8و  /د7 و/د 6 و/د 4 و /د2 و/د 1و /ج 5ها موظفند در خصوص تخلفات مشـمول بنـدهاى    دانشگاه انضباطى

   اطالع و احيانـا ً اعـالم نظـر    مراتب را براى اختيارات،  نامه، ضمن رسيدگى و صدور حكم در محدوده آيين 6ه ماد
  .مركزى انضباطى ارسال كنندبه كميته 

علمـى،   از قبيـل سـفرهاى   (عنوان دانشجو فعاليـت داشـته باشـد    دانشجويى در مكانهايى به، هرگاه -4تبصره    
كيفر باشد، كميتـه   ) مرتكب عملى شود كه بر حسب قوانين كشورى مستوجبو ...  محلهاى كارآموزى، خوابگاه

يطه كارى مراجـع  موارد را براى برخورد در ح نامه، تواند ضمن رسيدگى به تخلف در حيطه اين آيين انضباطى مى
عرفى دانشجوى نها مرجع مجاز دانشگاه به انعكاس تخلف و م، تر حال. به هبه آنها نيز ارجاع دهد، ذى صالحيت

  .انتظامى، كميته انضباطى آن دانشگاه است خاطى به مراجع قضايى و
بر قـوانين كشـورى    محوطه دانشگاه مرتكب عمل خالفى شود كه بنا دانشجويى در خارج از، هرگاه -5تبصره    

حيت در صـال  ،در چـارچوب ضـوابط و قـوانين كيفـرى و جزايـى     ، به جرم ارتكابى مستوجب كيفر باشد، رسيدگى
   .دكنـ  گيـرى  نامـه تصـميم   اين آيـين  7تواند به موازات آن حسب ماده  اما كميته انضباطى مى، مراجع قضايى است

موجـب  ، كند يا تكـرار تخلـف   مى تمرد دانشجو از اجراى احكام و دستوراتى كه كميته انضباطى صادر -6تبصره 
  .دواهد شتشديد تنبيه خ

  .دشو اطالع دادههمسر دانشجو  تواند به ولى يا سرپرست يا  موارد تخلف مى نضباطى،ميته اتشخيص كبنا به   - 7تبصره    
ى دانشگاه و كميته مركـزى  انضباط هاى در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تكرار تخلف، كميته -8تبصره    

آورنـد و   تعليـق در  از حكم را پس از اخذ تعهد به حالـت  تواند اجراى تمام يا بخشى بنا به تشخيص مى، انضباطى
و   درخواهـد آمـد   ، حكم تعليقى هم به اجراعالوه بر اعمال مجازات جرم جديد در صورت تكرار هر نوع تخلف،

احكـام   باشد و اعتبـار اجـراى   موضوع اين تبصره در طول مدت تحصيل دانشجو فقط يك بار مجاز مى استفاده از
مـدت  تخلـف در طـول    نشجو است و در صورت عدم تكرارتعليقى به شرط عدم تكرار تخلف تا پايان تحصيل دا

    ر كليـه مـوارد تخلـف موضـوع     بـ ، ايـن تبصـره  ، . ضـمناً از پرونده او خارج خواهد شد، حصيل، سوابق محكوميتت
 :دموار در اين، اال ؛نامه شمول دارد اين آيين  6ماده 

مفسد يـا   ،فعاليت در گروهكهاى ملحد ت ياعضوي -استفاده از سالح  -سرقت مكرر  -،زنا و لواط ) اعمال شنيع (
  ي الكل توزيع مواد مخدر و مشروبات -محارب 
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دانشـگاهى كـه تخلـف در زمـان تحصـيل       به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالى، كميتـه انضـباطى   -9تبصره    
در آن در موقـع اجـراى حكـم، دانشـجو      ،چنانچـه و هـد كـرد   دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگى خوا

  .دش  به اجراى حكم صادره خواهد مكلف، محل تحصيل دانشجو است دانشگاه نباشد، كميته انضباطى دانشگاهى كه

 شده اعتراض كردن دانشجو به آراى صادر ـ نحوه 8ماده 

، ) 7/الـف مـاده   2/الـف و  1بنـدهاى   (كنـد  نضباطى بدوى دانشـگاه صـادر مـى   ا مورد احكامى كه كميته در -الف 
 از تاريخ رؤيت حكم اوليـه، اعتـراض خـود را بـه كميتـه انضـباطى      ، روز ادارى 10ظرف مدت  تواند مىدانشجو 

 .ربط تسليم كند تا در آن كميته تجديدنظر شود تجديدنظر دانشگاه ذى

 همـان كميتـه انضـباطى بـدوى اسـت و     ، مرجع تجديـد نظـر  ، /الف2/الف و 1مورد احكام بندهاى  در -تبصره    
   ه تسـليم كنـد   كميتـ  از تاريخ رؤيت حكم اوليه، اعتراض خـود را بـه آن   ،روز ادارى 10رف مدت دانشجو بايد ظ

 .دتا حكم قطعى صادر شو

) نحـوه و مراحـل    7بنـدهاى الـف و ب مـاده    ( كنـد  نضباطى اتخاذ مىي ادر مورد تصميماتى كه كميته مركز -ب 
 :دترتيب خواهد بو دانشجو بدين صدور حكم و اعتراض

از طريـق   ،تنبيه موردنظر كه بايد درباره دانشجو اعمال شـود  ابتدا نظر خود را در مورد، كميته مركزى -ب /1   
 .درسان ع وى مى) به اطال كم اوليهح (كتبى توسط حكم، و يا رأساً، دانشگاه

 م كنـد.  فاعيه خود را به كميته مركزى تسـلي ، دهفته پس از ابالغ حكم تواند ظرف مدت دو دانشجو مى -ب /2   
 ه )دانشگاميته انضباطي با ارسال رونوشت به ك ،به كميته مركزى انضباطى اَانضباطى دانشگاه يا مستقيم از طريق كميته (

 .دكن حكم قطعى را صادر مى، ظرف مدت يك ماه كميته مركزى پس از مالحظه دفاعيه دانشجو، حداكثر -ب /3   

، به هـر شـكل ممكـن   ، دانشگاه يا كميته مركزى انضباطى ته انضباطىميي كاحكام اوليه صادره از سو -1تبصره    
 .دبه دانشجوى متخلف ابالغ شو، از صدور بايد تا يك ماه پس مى

 .تاالجرا نيس صدور حكم قطعى، الزم تا زمان 8ماده  1تبصره  با رعايت موضوع، احكام اوليه -2تبصره    

 ، حـق اعتـراض  ، عالم رؤيت حكم اوليه استنكاف كنداز ا، ر موجهبه داليل غي، كه دانشجو در صورتى -3تبصره    
 . )تمرجع تشخيص غيرموجه بودن، كميته انضباطى اس (.سلب خواهد شد از وى

 موارد يا و پرونده  ارسال در  انضباطى  دانشگاهها موظفند با كميته مركزى  انضباطى  هاى كميته ـ كليه 9ماده 
ــتى ــر  درخواس ــارى ديگ ــد  همك ــام و كنن ــادره  احك ــوى از  ص ــرا     س ــباطى را اج ــزى انض ــه مرك ــ كميت  .دكنن

 .تنامه در دانشگاه اسـ  آيين ول نظارت بر حسن اجراى كليه مسائل به اينئمس ،نشگاهرييس داـ  10ماده 

دانشجويان وابسته، كميته مركزى انضباطى دانشـجويان   ـ مرجع رسيدگى بدوى و نهايى به تخلفات 11ماده 
  .تاس

تشخيص به صالحيت يا عدم صـالحيت تحصـيل دانشـجويى     ،مراجع امنيتى يا قضايى در صورتى كه ـ12ماده
كميتـه  به كميته مركـزى انضـباطى ارسـال كننـد تـا      ، با ذكر نوع و ميزان تخلف ،مراتب را كتباًَ بدهند، بايد
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دانشـجو   صـيل براساس موارد ارائه شده، در خصوص ادامه يا عـدم ادامـه يـا چگـونگى تح     ،كزى انضباطىمر
كميته مركـزى   ،مرجع تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت تحصيل دانشجويان، . به هر حالگيرى كند تصميم

  ت.انضباطى اس
مجاز به تشكيل ، ها هاى اقمارى ساير دانشگاه شكدهدان هاى وابسته به دانشگاههاى جامع و دانشكده -1تبصره    

از طريـق كميتـه انضـباطى دانشـگاه اسـت. مرجـع        ،مركزى انضباطى نها به كميتهي آو وابستگ، اند كميته انضباطى
 كميته انضباطى تجديـدنظر دانشـگاه اسـت و   ، ها انضباطى در اين گونه دانشكده تشكيل كميته تشخيص ضرورت

 ، هـا  گونه دانشـكده  هاى انضباطى اين به عهده كميته مركزى انضباطى است و تركيب اعضاى كميته، جوزصدور م
  .دشون انتخاب مى يس دانشگاه و تأييد كميته مركزى انضباطىيبا پيشنهاد ر، حسب مورد

 دانشجويان عضو نيروهاى مسلح خود را وفـق  كليه تخلفات، نشگاههاى وابسته به نيروهاى مسلحدا -2تبصره    
كـرد  رسيدگى خواهند ، ظم رهبرى و فرماندهى معظم كل قوامع مصوب مقام، نامه انضباطى نيروهاى مسلح آيين

       كنـد.  دانشجو از ادامـه تحصـيل، مراتـب را بـه كميتـه مركـزى انضـباطى احالـه مـى          و در صورت محروميت دائم
تحصـيل   پس از تأييد صـالحيت ادامـه  ، وابسته به نيروهاى مسلح اين دانشجو در دانشگاههاى غير ادامه تحصيل

 .داساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بودر كميته مركزى انضباطى، بر

ـ   مـى  ،بنـا بـه تشـخيص    ،ء، كميته مركزى انضباطى ابتدادر صورت وصول گزارش -3تبصره     تخلفـات  ه توانـد ب
 .ددانشجويان رسيدگى كن

پس از تصويب در شوراى عالى انقـالب  ، ظرف مدت يك ماه در ،نامه ـ شيوه نامه اجرايى اين آيين 13ماده 
بـه   ،تهيه و براى اجـرا ، ، درمان و آموزش پزشكىداشتآموزش عالى و به توسط وزارتين فرهنگ و ،فرهنگى

  .دابالغ خواهد ش كليه دانشگاهها
عالى انقالب  شوراي 14/6/74جلسه مورخ  در، تبصره 30بند و  54ماده و  14در  ،نامه ـ اين آيين 14ماده 

مغـاير بـا ايـن    هـاى   نامههـا و بخشـ   نامه است و كليه آيينراالج شد و از تاريخ تصويب الزم فرهنگى تصويب
 .تاس فاقد اعتبار، نامه آيين
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