
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا مؤسسه

 ریزیبرنامه شورای عالی

 

 

 

 

 

 انضباطینامه آیین

 ترمیک های ترمیک و غیردوره

 آنالین -حضوری 

 

 

 

 ریزیبرنامه شورای عالی 40مصوب جلسه 

 

 

 1399ماه  خرداد
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 رییس شورای عالی برنامه ریزی دبیر شورای عالی برنامه ریزی

 مقدمه:

 شتورای عتالی  سسته آموزشتی اندیشتمندان جتوان ستپنتا       ؤسال از فعالیتت م  15گذشت بیش از پس از 

 گترفتن  در نظتر با بر آن شد تا متشکل از مدیرعامل  مؤسسان و اعضای هیئت مدیره   ریزی مؤسسهبرنامه

هتا  آنو حتل  و فصتل مشتکالت و پیامتدهای      ی جلتوگیری راهکارها متفاوت انضباطی و اخالقی و مسایل

 را که هم اکنون در دست شماست تدوین و مصوب نماید.انضباطی  ینامهآیین

ا بت مصوب حاکم بر تمامی سطوح آموزشی استت کته    انضباطیضوابط و مقررات  ینامه  مجموعهآییناین 

ؤسسته  مدر تمامی واحتدهای  ایجاد وحدت رویه در برخورد با متخلفین  منظور هدف ایجاد هماهنگی و به

 باشد.یا مالزم االجر

که در   ستا یکار بستن دقیق ضوابطاجرا و به یبه این اهداف اهمیت بسیار دارد  نحوهیل نچه در آنلکن 

دان و است  و این مقصود فقط با هماهنگی مستئوالن اجرایتی واحتدها  استتا    بینی شدهنامه پیشآییناین 

 دانشجویان متعهد حاصل خواهد شد.

 بته نظتر   ضتروری  هماهنگی و توجیه و تبیین این متوضتوع  تذکر چند نکته با امید تحقق این همکاری و

 رسد؛یم

یا تفسیری  اصول ودر تغییر   جا که ساکت استاست. آننامه  تنها به ذکر اصول اکتفا شدهآییندر این  -1

م ظف به اعتال مونامه مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود  مدیر واحد آیینمغایر با اصول این 

 گیری بر اساس نظرنگاری با دفتر مرکزی و سپس تصمیمریزی از طریق نامهبرنامه شورای عالیو اخذ نظر 

 باشد. شده میاعالم

تخلفتات   مدیران واحدها و نظارت و پیگیری تخلف) ینامه در هر واحد بر عهدهآیینمسئولیت اجرایی  -2

ستتی  باشتد. لتذا متدیران واحتدها بای    یدفتر مرکزی م هر بخش از هر واحد توسط واحد نظارت و پیگیری

 نامه اهتمام بورزند.آیینطور دقیق و کامل بر اجرای مفاد به

مواد  مّهَاَنامه آشنا سازند و ه تحصیل در واحد با مواد این آیینالزم است واحدها دانشجویان را از آغاز ب -3

 را در قالب بروشور و یا استندی به رؤیت دانشجویان برسانند.آن

از نامته   با تصویب و اجرای ایتن آیتین   ؛آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا امیدوار است یمؤسسه ؛در پایان

 .آیدعمل پیشگیری به انضباطیبسیاری از مشکالت بروز 
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 تعاریف: 

 است.شدهنامه تعاریف زیر پذیرفتهدر این آیین

 واحد آموزشی: -1

حتد  دفاتر و شعب این مؤسسه  اعم از مشتارکتی یتا مستتقل  واحتد آموزشتی یتا بته اختصتار وا         تمامیبه

 شود.یمگفته

 دوره: -2

و در آن کنتد  یجو در یتک واحتد تحصتیل مت    تکه دانش ؛ه  مدت زمانی استتمنظور از دوره در این مؤسس

 شود.یمآموخته دانش

 استاد: -3

 شود.که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را برعهده دارد  استاد نامیده می ؛هر عضو آموزش

 :داخل دانشجوي -4

حضتوری مشتغول بته تحصتیل باشتد       صتورت حضتوری یتا غیر   ها بههر فردی است که در یکی از واحد

 شود.اختصار به او دانشجو نیز گفته میهب

 انشجوي خارجی:د -5

 سسه به تحصتیل ؤهای مکه در یکی از واحد  شودی کشورهای خارجی گفته میبه دانشجوی تبعه

 اشتغال دارد.

 زمان تحصیل: -6

راف  ت  یا انصها آغاز شده و با اخذ مدرک  یا گواهی موقی دانشجو در یکی از واحدبا ثبت نام اولیه

 گردد.و یا اخراج پایان یافته تلقی می
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 کلیات – فصل اول

رع هتای آموزشتی و پهوهشتی در شت    ت محیطیّو اهم  ا توجه به قداست و ارزش علم و اخالقب ماده یک:

شتجو  هتر دان   «انیحقوق عمومی دانشجو»و ضرورت دفاع و حراست از   علمی یز جامعهیمبین اسالم و ن

خالق ا  از انجام و ارتکاب هرعملی که خالف شئون سسهمحیط مؤل و در یدر طول زمان تحص ؛ف استمکل 

 .دیخودداری نما باشد  ییت دانشجویّثیو ح

 

 « شود.نامه با وي برخورد میصورت بر اساس این آئیندر غیر این» 

 

 ها.هر واحد و چگونگی انتخاب آنبدوی ترکیب اعضای کمیته انضباطی  ماده دو:

 انضباطی بدوی یعنوان رئیس کمیتهبه ؛مدیر واحد (1

 انضباطی بدوی یعنوان دبیر کمیتهبه ؛مسئول آموزش واحد (2

 تن از اساتید سه (3

 

  هتا در کمیتته  شوند و مدت همکتاری و حضتور آن  توسط مدیر واحد انتخاب می 3اعضای بند :  1 تبصره

 رئیس کمیته )مدیر واحد  بستگی دارد.صالحدید به

 

دون صالحدید از افراد مطلت  بترای شترکت در جلستات کمیتته بت      تواند بنا بهرئیس کمیته می:  2تبصره 

 رای دعوت نماید. داشتن حق 

 

 و مصتوبات  رستمیت دارد رای با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو صاحب  جلسات کمیته:  3تبصره 

 است. استنادآن با سه رای موافق  معتبر و قابل 

 

انضتباطی   یبتدوی و احکتام کمیتته    یانضباطی بدوی با امضای رئیس کمیته یاحکام کمیته : 4تبصره 

 شود.نظر ابالغ میتجدید یدبیر کمیتهنظر با امضای تجدید
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 ها.نظر هر واحد و چگونگی انتخاب آنانضباطی تجدید ی: ترکیب اعضای کمیتهماده سه

 نظرانضباطی تجدید یعنوان رئیس کمیتهبه ؛دفتر مرکزی ینماینده (1

 نظرتجدیدانضباطی  یعنوان دبیر کمیتهبه ؛مدیر واحد (2

 مسئول آموزش واحد (3

 تن از اساتید دو (4

 

هتا در کمیتته   شوند و متدت همکتاری و حضتور آن   توسط مدیر واحد انتخاب می 4اعضای بند :  1 تبصره

   بستگی دارد.دفتر مرکزی ینمایندهصالحدید رئیس کمیته )به

 

و  رسمیت داردرای و عضو صاحبو حداقل د   دبیر کمیتهرئیس کمیته جلسات کمیته با حضور:  2تبصره 

 است. استنادمصوبات آن با سه رای موافق  معتبر و قابل 
 

 ؛های انضباطی واحدحدود اختیارات کمیته ماده چهار:

 

عتل   الف  رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان ) از قبیل تهدید  تطمی   تتوهین  ضترب و جترح  ج   

   اختالس یا قتل سرقت  رشوه

 

 ب  رسیدگی به تخلفات اداری و آموزشی مانند:

   تقلب در امتحان 1 –ب     

 جای دیگری در امتحان.جای خود در امتحان یا شرکت به  فرستادن شخص دیگری به 2 –ب     

 های واحد شود.  ارتکاب هر عملی که موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه 3 –ب     

   ایراد خسارت به اموال واحد. 4 –ب     

 لتفرمی.هر نحو و در هر پها  بههای کالسها و یا تصاویر و یا صوتانتشار جزوات  فایل   5 –ب 

 

 ج  تخلفات سیاسی:

مفسد یا  های محارب یانسبت به خود و یا گروهکالعات خالف یا کتمان واقعیات   دادن اط 1 –ج    

 ها.افراد وابسته به آن

نف  لی بههای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عم  عضویت در گروهک 2 –ج    

 ها.آن

 ها و مکاتب الحادی.نف  گروهک  فعالیت و تبلیغ به 3 –ج     



 
 رییس شورای عالی برنامه ریزی دبیر شورای عالی برنامه ریزی

استالمی )ماننتد:   جمهتوری ی و ارتکاب اعمالی بتر ضتد نظتام     توهین به شعائر اسالمی یا مل  4 –ج    

 اعالمیه  و . . .  نویسی  پخششعار

   ایجاد بلوا و آشوب در محیط واحد. 5 –ج     

 

 د  تخلفات اخالقی:

 یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.   و  عدم رعایت پوشش اسالمی 1 –د     

   عدم رعایت شئون دانشجویی. 2 –د     

گونته  زی  اینیا مداخله در خرید و فروش و تو   و  استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار 3 –د    

 مواد.

ر خریتد و  دهای صوتی یا تصویری مستهجن یا مداخلته  ای و فایلهای رایانهاستفاده از لوح   4 –د    

 فروش  تکثیر  و یا توزی  این اقالم.

 عب.لهای مستهجن و یا آالت لهو و   استفاده  تکثیر  و یا توزی  کتب  مجالت  عکس 5 –د     

 نامشروع. ی  داشتن رابطه 6 –د     

   تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع. 7 –د     

   انجام عمل منافی عفت. 8 –د     

 

ی حتدود  ی آموزش آنالین نیز  دارای تمتام )بدوی و تجدیدنظر  در زمینه ضباطیهای انکمیته ماده پنج:

 باشند.اختیارات مذکور در ماده چهار می

 

 ؛تنبیهات :ششِماده 

 ؛تواند اعمال شودبه دانشجویان می نسبتانضباطی واحد  یتنبیهاتی که با حکم کمیتهالف  

   احضار و اخطار شفاهی. 1 –الف     

 دانشجو. ی  اخطار کتبی بدون درج در پرونده 2 –الف     

 دانشجو. ی  تذکر کتبی و درج در پرونده 3 –الف     

 دانشجو. ی  توبیخ کتبی و درج در پرونده 4 –الف     

 در امتحان مربوط به تخلف. 25/0  دادن نمره  5 –الف     

ه واحتد  بت   دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف  منجر به ایجاد ضترر و زیتان    6 –الف    

 باشد.شده

 سطح.امکان شرکت مجدد در آزمون تعیین   اخراج دانشجو با 7 –الف     

   اخراج دائم دانشجو. 8 –الف     
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قرر در مدر موعد   آن حکم بهحکم صادر کرده و   انضباطی بدوی واحد یمواردی که کمیتهدر  : 1 تبصره

 نظر واحدکمیته انضباطی تجدید یعهده رب  نظر در حکم صادرهدانشجو اعتراض کند  تجدید نامهاین آیین

 خواهد بود.

 

صورت اند حکم بهتونظر میانضباطی بدوی یا تجدید یدر موارد ضروری بنا به تشخیص  کمیته : 2تبصره 

 ترکیبی صادر کند.

 

انضتباطی    یدانشجوی متخلف در کمیته یتا زمان رسیدگی به پرونده ؛مدیر واحد مجاز است : 3تبصره 

 یهکه متدت رستیدگی بته پرونتد    ها جلوگیری کند  مشروط بر ایناز ورود وی به واحد و حضور در کالس

حد د  مدیر وانشوارجاع مینظر تجدید یه به کمیتههایی کدانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده

 جلوگیری کند. دو ماهمدت ها بهدر کالسوی از ورود دانشجو و حضور  ؛مجاز است

 

یستتی از  انضباطی بتدوی با  یها  کمیتههای متفاوت در واحدمنظور ممانعت از اعمال سلیقهبه : 4تبصره 

 رای نماید.تایید دفتر مرکزی استعالم 

 

خلتف  تهتای انضتباطی و یتا تکترار     کمیتته  یشجو از اجرای احکام و دستورات صادرهتمر د دان : 5تبصره 

 موجب تشدید تنبیه خواهد شد.

 

مستر  تواند بته ولتی  یتا سرپرستت  و یتا ه     انضباطی  موارد تخلف می یبنا به تشخیص کمیته : 6تبصره 

 شود.دادهدانشجو اطالع

 

 ؛اعتراض کردن دانشجو به آرای صادره ینحوه :فتهَماده 

تواند ظترف متدت   دانشجو می کند صادر می انضباطی بدوی واحد یدر مورد احکامی که کمیتهالف  

 انضباطی واحد تسلیم کند. یعتراض خود را به کمیتهاز تاریخ ابالغ حکم  ا کاریروز  10

 

ض حق اعترا از اعالم رؤیت حکم اولیه استنکاف کند   که دانشجو به دالیل غیر موجهدر صورتی:  1 تبصره

 انضباطی است . ی)مرج  تشخیص غیر موجه بودن  کمیته .از وی سلب خواهد شد

 

دیگتر بتا    در ارسال پرونده و یا موارد درخواستتی  ؛ها موظفندهای انضباطی واحدکمیته یکلیه:  2تبصره 

 نند.کواحد نظارت و پیگیری دفتر مرکزی همکاری نمایند و احکام صادره از سوی این واحد را اجرا 
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نامه در واحتد  مسائل مربوط به این آئین یمدیر هر واحد مسئول نظارت بر حسن اجرای کلیه:  3تبصره 

 باشد.مربوطه می

 

توانتد ابتتدائاو و   در صورت وجود گزارش و صالحدید  واحد نظارت و پیگیری دفتر مرکتزی متی  :  4تبصره 

 ها نماید.واحددر مورد تخلفات دانشجویان هریک از   راساو اقدام به بررسی و صدور رای

 

هتای حتر.ری و آنالیتن     نامته  در آمتوزش  های مصتوب در ایتن آئتین   تمامی مواد و تبصره: شتهَماده 

 باشند.االجرا میمالز

 

 (هستی و نُت  ) 39التی   (سی و هفتت ) 37جلسات در   تبصره 16و  ماده 9این آئین نامه در  :نُهماده 

یب تصوبه  30/3/1399مورخ  (چهل) 40 یجلسهریزی مورد بررسی قرار گرفت و در شورای عالی برنامه

ا آن بت های داخلی مغایر العملها و دستورنامهآئین یاالجرا بوده و کلیهو از تاریخ تصویب الزمنهایی رسید 

 گردد.لغو می
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 مؤسسه آموزشی

 اندیشمندان جوان سپنتا
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