
دانشجويان از قوانين انضباطي آگاهي  : ١كاربرگ شماره  

اوصيكم بتقوي اهللا و نظم امركم امام علي (ع)

مرامنامه انضباطي دانشجويان دانشگاه اسفراین  
 .................... نيمسال ............. سال تحصيلي 

با اهداي سالم و عرض خير مقدم حضور دانشجوي ارجمند :  
تندرستي و امنيت دو شرط مهم و ضروري ارتقاء و پيشرفت هر جامعه محسوب ميشوند كه در آموزههاي ديني نيز بر آنها تاكيد شده است. دانشگاه نيز از اين امر مستثني نيست  ولكن به دليل  

حضور نخبگان جامعه در اين محيط و رسالت خطير جامعه دانشگاهي در توليد علم و پرورش متخصصان و فرهيختگان برقراري امنيت و جو سرشار از آرامش و اعتماد در دانشگاه از اهميت  مضاعف 
برخوردار است. لذا ضمن تاكيد بر حفظ جايگاه رفيع دانشگاه و اهميت سالمت اين محيط در راستاي تامين حقوق دانشگاهيان و حفظ كرامت  دانشجويان، انتظار ميرود؛ با رعايت  مقررات و پرهيز از 

تخلفات، در حفظ محيط سالم دانشگاه كوشش كنيد و در موارد بروز مشاهده  امور خالف قانون و شئونات دانشجوئي، روند  رسيدگي را به مراجع ذيصالح دانشگاهي بسپاريد. در اين راستا؛ آئيننامه 
انضباطي دانشجويان و شيوهنامه اجرائي آن به منظور حفظ شأن و منزلت دانشگاهيان، مراجع رسيدگي به جرايم احتمالي را به شرح  زير تعيين كرده است :  

خوشبختانه   ١- شوراي انضباطي بدوي دانشجويان دانشگاه،2- شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه،  3-شوراي مركزي انضباطي مستقر در سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
دانشجويان دانشگاه اسفراینكه از نخبگان جامعه ميباشند همواره در ارتقاء جايگاه علمي و فرهنگي و حفظ ميثاق دانشگاهي خود اهتمام ورزيده و نياز به برخوردهاي قانوني در مقابل تخلفات 

به اهم موارد تخلفات عمومي، آموزشي و اداري،  سياسي و  دانشجويي به ندرت ايجاد شده است. معذلك جهت اطالع دانشجويان نو ورود دانشگاه و در اجراي شيوه  نامه اجرايي مصوب سال ٩٨ ،
اخالقي و قانوني كه مراعات آن در دانشگاه ضروري است؛ در اين مختصر اشاره ميشود. الزم به ذكر است؛ بر اي هر يك از تخلفات زير تنبيهاتي از احضار و اخطار شفاهي تا اخراج از دانشگاه و 

مصداق نخواهد داشت. در صورت نياز به مطالعه كامل آييننامه  انضباطي و شيوه نامه  اجرايي  معرفي به مراجع قضايي پيش بيني گرديده و اميد است، در بين دانشجويان عزيز دانشگاه اسفراین
مي توانيد به دبيرخانه شوراي انضباطي دانشگاه و يا وبگاه معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه به آدرس   .............مراجعه نموده و يا جهت مشاوره انضباطي با شماره    ...............تماس حاصل 

فرماييد.  

تخلفات: 
  الف) جرائم عمومي: 

 افترا يا نشر اكاذيب؛ تهديد، تطميع ، توهين ، فحاشي ، هتاكي ،  -
 جعل و تزوير، ( جعل امضاء، جعل استاد، جعل عنوان)؛ -
  ضرب و جرح ؛ -
 سرقت اموال ، سرقت علمي ؛  -
 ارتشاء ، كالهبرداري ، اختالس ، قتل ؛-
 هرگونه فعاليت و ارتباط با شركتهاي هرمي. -

 ب) تخلفات آموزشي و اداري: 
  وطه؛تخلف يا تقلب در امتحانات يا تكاليف مرب-
فرستادن شخص ديگري به جاي خود يا حضور به جاي شخص ديگر در جلسه امتحان -
 ؛

 اخالل يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه و امور خوابگاهها؛ -
  يا خصوصي و يا خيانت در امانت .  خسارت زدن به اموال عمومي-

  امنيتي: تخلفات سياسي و يا  - رسيدگي به تعرضات ديني-ج
 دادن اطالعات خالف واقع يا كتمان واقعيت از روي عمد كه با منافع ملي و امنيت عمومي در تعارض باشد؛ 

  عضويت در گروه هاي محارب يا مفسد يا هواداري از آنها؛ -
از مراجع  - بدون مجوز  يا تجمع  برگزاري تحصن  و  بلوا و آشوب  ايجاد  يا  براندازي  به  اعمال منجر  ارتكاب 

  قانوني
توهين به شعائر اسالمي يا ملي (مانند تظاهر به روزه خواري ، توهين به حجاب ، فحاشي ، شعار نويسي ،  -

 پخش اعالميه و نظاير آن). 
  د) تخلفات اخالقي:

  استعمال و توزيع سيگار و مواد مخدر اعتيارآور، شرب خمر ، قمار و ... ؛-
  ي غير مجاز؛ استفاده با توزيع نوارها و لوح هاي صوتي و تصوير-
  استفاده يا توزيع كتب، مجالت و عكس هاي مستهجن؛-
  تخلفات رايانه اي و الكترونيكي؛  -
 رخاشگري، و ...)پ ، ايجاد درگيري  عدم رعايت حقوق ديگران، عدم رعايت شئون دانشجويي (مانند -

دبيرخانه شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه اسفراین 

 مشخصات فردي: 
 وضعيت تاهل  شماره ملي  تاريخ تولد نام پدر 

 مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي  شماره دانشجويي  دين ومذهب 

 تلفن همراه همسر  تلفن همراه مادر  تلفن همراه پدر  تلفن همراه دانشجو 

 نشاني محل سكونت خانواده: 

هاي اعالمي، مراتب شماره همراه ارائه شده خواهد بود؛ ضروري است در صورت هرگونه تغيير در شماره تماستوجه: هرگونه دعوت احتمالي شما به شوراي انضباطي، از طريق تماس با 
  رساني شود.در اسرع وقت به اين شورا اطالع

  . باشدتاييد آن به منزله قبول و امضاي موارد فوق ميمفاد كاربرگ را مطالعه و اينجانب 
 تاريخ                 امضاي دانشجو 

شوراي مركزي انضباطي  -)١كاربرگ شماره ( 

شوراي انضباطي دانشجويان  




