
 تعالی بسمه

 مرکما نظمو  هللا يبتقو صیکم: او (ع) علی مماا

 علم و فرهنگ هنشگادا ننشجویادا نضباطیا منامهامر

 

 هشگاندا فرهنگیو  علمی هجایگا ءتقاار جهت ساعیم شریکت وملز به عنایت با ستا ینا بر رنتظاا ،جمندار يشجوندا شما رضوح مخیرمقدو  مسال ضعر ضمن

 ورشپرو  علم تولیددر  نشگاهیدا جامعه خطیر سالتر يیفاا مۀزال کهآن  بر حاکم مشاز آرا رشاسرو  منا يضافاز  صیانت ورتضر نیزو  علم و فرهنگ

 وزبر اردمودر  ساندرمی گاهیآ بهرو  یناز ا .باشند مملتزو  متعهد هنشگادا محیط يهارهنجاو  بطاضو به عزیز ننشجویادا ،ستا نفرهیختگاو  نمتخصصا

 ضباطینا يهاراشو) حصالیذ جعامر به نشجویاندا معرفی با ،ستا همدآ یلذ ولجدآن در  یقدصام همو ا ینوعنا که شجوئیندا نشئوو  نقانو فخال يهارفتار

و  نشجویاندا ضباطینا نامه یینآ سساا  بر نناآ تتخلفا، (وريفناو  تتحقیقا ،معلودر وزارت  ستقرم ضباطینا يمرکز رايشوو  هشگاندا نظر تجدیدو  ويبد

 جعامر به معرفیو  هشگاناز دا اجخرا تا شفاهی رخطاو ا رضاحاز ا  تتخلفااز  یک هر با سبمتنا تنبیهاتیو  گرفته ارقر سیدگیر ردموآن،  ییاجرا نامه هشیو

 . یددگر هداخو لعماا نشایا ردمودر  ضاییق

 یقدمصااز  برخی تخلف عنو

 عمومی

 ؛یبذکاا نشر یا افتر، اهتاکی ،فحاشی ،توهین، تطمیع ،تهدید

 (؛انعنو جعل د،سناا جعل ء،مضاا جعل) یروتزو  جعل

 ؛ حجرو  بضر

 ؛ علمی سرقت ال،موا سرقت

 ؛ قتل س،ختالا داري،کالهبر ء،تشاار

 .هرمی يهاشرکت با طتباو ار فعالیت هرگونه

 اداري، شیزموآ

 ؛مربوطه تکالیف یا تمتحانادر ا تقلب یا تخلف

 ؛ نمتحاا جلسهدر  یگرد شخص يجا به رحضو یا دخو يجا به يیگرد شخص دنفرستا

 ؛بگاههااخو رموو ا هنشگادا يها برنامه ايجردر ا حمتامز یا قفهو یا لخالا

 مانتدر ا خیانت یاو  خصوصی یا عمومی الموا بهزدن  رتخسا

 منیتی، اسیاسی ،ینید

 ؛باشد رضتعادر  عمومی منیتو ا ملی منافع با که عمداز روي  قعیتوا نکتما یا قعوا فخال تطالعادادن ا

 ؛نهااز آ اداريهو یا مفسد یا ربمحا يها وهگردر  عضویت

 ؛قانونی جعامراز  زمجو ونبد تجمع یا تحصن اريبرگزو  بشوو آ ابلو دیجاا یا ازيندابر به منجر لعماا بتکاار

 (آن نظایرو  عالمیها پخش،  نویسی رشعا،  فحاشی،  بحجا به توهین،  اريخوروزه  به تظاهر مانند) ملی یا سالمیا شعائر به توهین

 خالقیا

 و ... ؛ رقما،  خمر بشر رآور،عتیاا رمخد ادموو  رسیگا یعزتوو  لستعماا اري،نگهد

 ز؛مجا غیر يتصویرو  صوتی يها حلوو  هاارنو یعزتو یا تکثیر وش،فرو  خرید ده،ستفاا

 ؛مستهجن يها عکسو  تمجال ،کتب یعزتو یا دهستفاا

 ؛نیکیولکتراي و ا یانهرا تتخلفا

 و يگیردر دیجاا ي،پرخاشگر ان،یگرد قحقو عایتر معد: مانند(نشجوییدا نشئو عایتر معد

 ل؛مبتذ یشآرا یاو  هنشگادا نشئو با منطبق غیر یا سالمیا پوشش عایتر معد

 (وعنامشر تجلسادر  شرکت یا تشکیل ،بطهرا اريبرقر یا حمتامز دیجاا: مانند) منامحر با طتبادر ار شرعی زمحر ینازمو عایتر معد

 


