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 سالم ػليكن

ثِ هٌظَس تحكين ٍ تثجيت اسصش ّبي ٍاالي اسالهي دس هحيظ داًطگبّْب ٍ لغغ ٍاثستگي كبهل اص فشٌّگ هجتزل غشة ٍ 

ضَساي تحمك ثخطيذى ثِ ٍغبيبي ضْذاي ساُ حك ٍ دستيبثي ثِ اّذاف ًظبم همذس جوَْسي اسالهي ٍ دس اجشاي هػَثبت 

ي سػبيت كليِ همشسات اداسي ٍ آهَصضي ٍ سبيش لَاًيي ًظبم ػبلي اًمالة فشٌّگي ثش توبهي داًطجَيبى فشؼ است كِ ضو

جوَْسي اسالهي دس هحيظ داًطگبّْب هَاسد هطشٍحِ ريل سا دليمبً سػبيت ًوبيٌذ ٍ دس غَست داضتي تخلفبت ريل عجك 

 :  ضيَُ ًبهِ اجشايي اًظجبعي ثب فشد خبعي ثشخَسد خَاّذ ضذ

 

ضشة ٍ جشح، ،ًطش اكبريت  ،سلت اهٌيت ،تْذيذ، تغويغ، تَّيي، فحبضي ، ّتبكي، افتشاء اسػبة   الف ( جشائن ػوَهي :

 .ػوذ،ضشكت يب هؼبًٍت دس لتل ،تْذيذ يب استفبدُ اص سالح سضَُ ، اختالس، لتلكالّجشداسي ، جؼل، سشلت، 

 

ضشكت  ، خَد ثِ اهتحبى فشستبدى ضخع ديگشي ثجبي، تملت دس اهتحبى :سسيذگي ثِ تخلفبت آهَصضي ٍ اداسي (ة

استكبة ، فشستبدى ديگشي ثِ جبي خَد دس كالس دسس يب ضشكت ثِ جبي ديگشي دس كالس دسس  ،  ثجبي ديگشي دس اهتحبى

ػذم ، ّش فؼلي اص سَي اضخبظ حميمي كِ هَجت اخالل يب ٍلفِ يب هضاحوت دس اجشاي ثشًبهِ ّبي داًطگبُ يب خَاثگبُ ضَد

استفبدُ اص هَثبيلْبي دٍسثيي داس استؼوبل  ، )ديش سسيذى ثِ خَاثگبُ  ذم سػبيت همشسات خَاثگبُػ ، سػبيت همشسات داًطگبُ

ًضاكت دس هحيظ خَاثگبُ ثب هسئَليي ٍ داًطجَيبى ( ػذم سػبيت –دخبًيبت اص لجيل سيگبس ٍ لليبى ، ًبسبصگبسي ثب ّن اتبلي ّب 

 .اهبًت  دادى اعالػبت ًب غحيح  ثِ داًطگبُ يب كتوبى حمبيك، ايشاد خسبست ثِ اهَال ػوَهي يب خػَغي ٍ يب خيبًت دس 

 

 ػضَيت دس گشٍّک ّبي هحبسة يب هفسذ يب هلحذ يب َّاداسي ٍ اًجبم دادى ّش ػولي ثِ ًفغ آًْب:  تخلفبت سيبسيج(  

، دادى اعالػبت خالف ٍالغ يب كتوبى ٍالؼيبت اص سٍي ػوذ ًسجت ثِ خَد يب گشٍّكْبي هحبسة يب هفسذ يب افشاد ٍاثستتِ ثتِ    

تَّيي ثِ ضؼبئشٍ همذسبت اسالهي يب هلي،اديبى سسوي كطَس ٍيب  استكتبة اػوتبلي ثشضتذ ًظتبم جوْتَسي استالهي )       آًْب ، 

فحبضي ، ضؼبسًَيسي ، پخص اػالهيِ ٍ ًظبيش آى( ، فؼبليتت ٍ تجليتب ثتِ ًفتغ       هبًٌذتظبّش ثِ سٍصُ خَاسي،تَّيي ثِ حجبة ،

 گشٍّک ّب ٍ هكبتت الحبدي يب  غيش لبًًَي،  ايجبد ثلَا يب آضَة دس هحيظ داًطگبُ

 

ِ دس يب ضشة خوش يب لوتبس يتب هذاخلت    اػتيبد آٍس )هخذس ،تَّن صا،ًيشٍ صا،سٍاًگشداى ٍ...(استؼوبل هَ اد  تخلفبت اخاللي:د( 

ًگْذاسي، خشيذ ، اػتيبد ثِ هَاد هخذس ، استؼوبل دخبًيبت دس داًطگبُ ٍ اهبكي هشتجظ، خشيذ ٍ فشٍش ٍ تَصيغ ايي گًَِ هَاسد

اػتيتبد آٍس يتب هطتشٍثبت     تطكيل جلسِ يب ّوكبسي ثشاي استؼوبل هَاداػتيبد آٍس ٍ هطشٍثبت الكلي ، تَصيغ هَاد  يبٍ فشٍش 

يب استفبدُ  د،تجبّش ثِ لوبس يب خشيذ ٍ فشٍش ٍ ًگْذاسي آالت ٍ ٍسبيل لوبس، ستكبة لوبسا، الكلي استفبدُ اص هطشٍثبت الكلي ،

سايبًتِ اي   ،ًظيش :ػكس، ًطشيبت ، فيلن يب فشاٍسدُ ّتبي غيش هجبصخشيذ ٍ فشٍش فشاٍسدُ ّبي ًوبيطي ،گَيطي يب ًَضتبسي 

پَضص غيش هٌغجك ثتب ضتئَى داًطتگبُ يتب     ػذم سػبيت پَضص اسالهي ٍ استفبدُ اص ، حبٍي تػبٍيش هستْجي

استكبة اػوبل يب سفتبسي كِ خالف هٌضلت داًطجَيي هحستَة هتي ضتَد)     ػذم سػبيت ضئَى داًطجَيي آسايص هجتزل:

ػتذم سػبيتت هتَاصيي هحتشص     ،  داضتتي   ايجبد هضاحوت هبًٌذ  ػذم سػبيت حمَق ديگشاى ، پشخبضگشي، ايجبد دسگيشي ٍ ...(

اًجتبم   ، تطكيل جلسبت ًبهطشٍع يب ّوكبسي دس تطكيل جلسِ ًبهطشٍع ،ساثغِ ًبهطشٍع ،داضتي  هحشمضشػي دس استجبط ثب ًب

 اػوبل هٌبفي ػفت
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تٌجيْبتي كِ ثب حكن ضَساّبي اًضجبعي داًطگبُ يب ضَساي هشكضي اًضجبعي ًسجت ثِ داضجَيبى هتي   -الف 

 تَاًذ اػوبل ضَد:

 اخغبس ضفبّي احضبس ٍ -1

 ثذٍى دسج دس پشًٍذُ داًطجَتزكش كتجي   -2

 اخغبس كتجي ثذٍى دسج دس پشًٍذُ داًطجَ -3

 تزكش كتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ داًطجَ -4

 تَثيخ كتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ داًطجَ -5

 دس دسس يب اهتحبى هشثَط ثِ تخلف 0/  25دادى ًوشُ  -6

 ثبليوبًذُ اص تحػيل صهبى  اص يک هبُ تب هذتهحشٍهيت اص تسْيالت سفبّي داًطگبُ اص لجيل ٍام ، خَاثگبُ ٍ غيشُ  -7

 دسيبفت خسبست اص داًطجَ دس هَاسدي كِ تخلف هٌجش ثِ ايجبد ضشس ٍ صيبى ضذُ ثبضذ. -8

 هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ هذت يک ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات -9

 هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ هذت يک ًيوسبل ثب احتسبة سٌَات -10

 هذت دٍ ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ -11

 هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ هذت دٍ ًيوسبل ثب احتسبة سٌَات -12

 

 طجَيبى هي تَاًذ اػوبل ضَد:ًتٌجيْبتي كِ فمظ ثب حكن ضَساي هشكضي اًضجبعي ًسجت ثِ دا -ة

 

 هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ هذت سِ ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات -13

 ًيوسبل ثب احتسبة سٌَاتسِ  ذتهٌغ هَلت اص تحػيل ثِ ه -14

 هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ هذت چْبس ًيوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات -15

 هٌغ هَلت اص تحػيل ثِ هذت چْبس ًيوسبل ثب احتسبة سٌَات -16

 تغييش هحل تحػيل داًطجَ ) ّوشاُ ثب تغييش سضتِ تحػيلي دس غَست لضٍم( -17

 ثِ ضجبًِتجذيل دٍسُ  تحػيلي داًطجَ اص سٍصاًِ  -18

 اخشاج داًطجَ اص داًطگبُ ثب حفظ حك ضشكت هجذد دس آصهَى ٍسٍدي -19

 ثب حفظ حك ضشكت هجذد دس آصهَى ٍسٍدي  سبل 5تب  1اخشاج ٍ هحشٍهيت اص تحػيل دس كليِ داًطگبّْب اص  -20

 

د ٍ يب دس آصهَى استخذاهي س غَستي كِ پس اص پبيبى تحػيل داًص آهَختِ اص همغغ ثبالتش لجَل ضَصم ثِ تَضيح ايٌكِ دال  

پزيشفتِ ضَد اص ضَساي اًضجبعي استؼالم هي ضَد  ٍ ضَسا ي اًضجبعي سبثمِ يب ػذم سَء سبيمِ سا اػالم هي داسد كِ ايي 

ٍ ضَساي اًضجبعي خَد سا هَظف ثِ اهش دس غَست داضتي سبثمِ ثِ اداهِ تحػيل ٍ اضتغبل داًص آهَختِ لغوِ خَاّذ صد

يي هي داًذ ٍ دس غَست ػذم سػبيت هَاسد فَق ثب هتخلف عجك لَاًيي  ضَساي اًضجبعي ثشخَسد حسي اجشاي ايي لَاً

 خَاّذ ضذ .

 

                                                                                                                                                              

 . اينجانب تعهد هي نواين كه قوانين شوراي انضباطي را هطالعه نووده و بز لزوم رعايت قوانين شوراي هذكور آگاهي كاهل را دارم

 

 :   هحل اهضاء    :                    دانشجو  نام خانوادگيو نام تاريخ تكويل فزم :                    


