
 باسمه تعالی 

 "بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ وِصیکُمْ اُ" :امام علی )ع(

 گلستان مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه    

 معاونت دانشجویی               

دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان    

 .......... شماره دانشجویی :  .......... مقطع تحصیلی :  .......... نام و نام خانوادگی : 

 ..........  شماره ثبت دبیرخانه :  ..........  رشته تحصیلی :  .......... دانشکده : 

 .......... تلفن همراه :    .......... کد شهرستان:  .......... تلفن ثابت:  

 سالم و خیرمقدم حضور شما دانشجوی ارجمند،   با

و نیز ضرورت صیانت از فضای امن و سرشار از آرامش حاکم بر  گلستانانتظار بر این است با عنایت به لزوم تشریك مساعی جهت ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه  

محیط دانشگاه متعهد و  آن که الزمة ایفای رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان است، دانشجویان عزیز به ضوابط و هنجارهای  

بروز  آگاهی می رساند در موارد  به  باشند. از این رو  با معرفی    ملتزم  دانشجوئی که عناوین و اهم مصادیق آن در جدول ذیل آمده است,  و شئون  قانون  رفتارهای خالف 

فناو و  بر  دانشجویان به مراجع ذیصالح )شوراهای انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشگاه و شورای مرکزی انضباطی مستقر در وزارت علوم, تحقیقات  آنان  ری(، تخلفات 

تا اخراج از  ضباطی دانشجویان و شیوه  نامه اجرایی آن، مورد رسیدگی قرار گرفته و تنبیهاتی متناسب با هر یك از تخلفات ) از احضار و اخطار شفاهی  اساس آیین نامه ان 

واقع در     ای انضباطی دانشگاه شور  دانشگاه و معرفی به مراجع قضایی( در مورد ایشان اعمال خواهد گردید. جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره انضباطی به دبیرخانه

 تماس حاصل فرمایید.   38733010 مراجعه نموده و یا با شماره تلفن سرخنکالته 

 برخی از مصادیق  نوع تخلف 

 عمومی

 تهدید، تطمیع ، توهین، فحاشی، هتاکی ، افترا یا نشر اکاذیب؛ 

 جعل و تزویر ) جعل امضاء، جعل اسناد، جعل عنوان(؛ 

 ضرب و جرح ؛ 

 ؛ سرقت اموال، سرقت علمی

 ارتشاء، کالهبرداری، اختالس، قتل ؛ 

 هرگونه فعالیت و ارتباط با شرکتهای هرمی. 

 آموزشی ، اداری

 تخلف یا تقلب در امتحانات یا تکالیف مربوطه؛ 

 فرستادن شخص دیگری به جای خود یا حضور به جای شخص دیگر در جلسه امتحان ؛ 

 مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه و امور خوابگاهها؛ اخالل یا وقفه یا 

 خسارت زدن به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت . 

 دینی، سیاسی ، امنیتی

 دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد که با منافع ملی و امنیت عمومی در تعارض باشد؛ 

 محارب یا مفسد یا هواداری از آنها؛ عضویت در گروه های 

 ارتکاب اعمال منجر به براندازی یا ایجاد بلوا و آشوب و برگزاری تحصن یا تجمع بدون مجوز از مراجع قانونی؛ 

 (. توهین به شعائر اسالمی یا ملی )مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به حجاب ، فحاشی ، شعار نویسی ، پخش اعالمیه و نظایر آن

 اخالقی

 نگهداری، استعمال و توزیع سیگار و مواد مخدر اعتیارآور، شرب خمر ، قمار و ... ؛ 

 استفاده، خرید و فروش، تکثیر یا توزیع نوارها و لوح های صوتی و تصویری غیر مجاز؛ 

 استفاده یا توزیع کتب، مجالت و عکس های مستهجن؛ 

 تخلفات رایانه ای و الکترونیکی؛ 

 عدم رعایت شئون دانشجویی)مانند: عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و ...(

 عدم رعایت پوشش اسالمی یا غیر منطبق با شئون دانشگاه و یا آرایش مبتذل؛ 

 رابطه، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع(؛ یا برقراریمزاحمت عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم) مانند: ایجاد 

باشد و خالصه آن در این فرم درج گردیدده از ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که الزم االجرا می  ..........اینجانب   

 گردم.تمامی مفاد آن را تائید نموده و به رعایت مقررات مندرج در آن متعهد میاست، اطالع حاصل نمودم و با امضای این برگ، 

امضاء : ...........                       ..........: تاریخ                         


