
 شورای انضباطی دانشجویان 

 آموزشی، پژوهشی و اداری اتتخلف: کاربرگ 

 کاربرگ شماره /: صورتجلسه تخلف در آزمون
 

 

 

 صورتجلسه تخلف یا تقلب در آزمون
 

 

 یا متقلب مشخصات دانشجوی متخلف -الف
  شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی

  مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی
  نظری / عملی  نام درس

  ساعت تخلف  زمونمحل برگزاری آ
  شماره همراه  تاریخ تخلف

نگاه کردن به برگه آزمون دانشجوی  صحبت با دیگران  به همراه نداشتن کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه آزمون  :1مصادیق تخلف یا تقلب -1
به همراه داشتن تلفن همراه، تبلت، ماشین  یا یادداشت با دیگران  تعویض و تبادل برگه استفاده از فرمول یا نوشته  استفاده از کتاب یا جزوه  دیگر 

نوشتن مطالب  نوشتن نام غیرواقعی روی برگه آزمون  (و پاره کردن ورقه امتحان )امحاخارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان   حساب قابل برنامه ریزی و ... 
همراه  بلعیدن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یاداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب روی صندلی( )کف دست، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان،

ترک جلسه امتحان پیش از  شرکت در آزمون به جای دیگری فرستادن شخصی به جای خود در جلسه آزمون   داشتن برگه فاقد مهر اداره امتحانات
  سایر  جاد تشنج و اخالل در نظم و آرامش جلسهای  امضای لیست حضور و غیاب

  شده است در امتحانات جامع کشوری مرتکب تقلب  ،دانشجو

 لبتق تخلف یامشخصات جایگزین و یا همکاری کننده در -ب
  شماره دانشجویی  نام ونام خانوادگی

  دانشگاه محل تحصیل  رشته و مقطع تحصیلی

   در ابتدای شروع به تخلف، تقلب از دانشجو اخذ گردید  اهده شده است دانشجو در حال استفاده مش -2
 زمان وقوع تخلف.......................................... دقیقه پس از شروع امتحان است. -3
 خیر  دانشجو از تمام زمان آزمون استفاده نموده است؟ بله  -4
 )این قسمت لزومًا تکمیل شود( یح دهید:توض یا تقلب در مورد نحوه ارتکاب تخلف -5

 

 (تکمیل گزینه ها و الصاق مدارك و مستندات موجود، به فرم مزبور الزامی استمستندات مربوطه در ........ برگ پیوست است. )

 
 :1نام و نام خانوادگی مراقب 

 سمت مراقب:
 تاریخ و امضاء:

 :2نام و نام خانوادگی مراقب 
 سمت مراقب: 

 امضاء:تاریخ و 

 نام و نام خانوادگی مدیر آموزش:
 تاریخ و امضاء:

 :                                        تاریخ:                                   امضاء:2نام و نام خانوادگی نماینده انتظامات
 تکمیل شود:مربوطه یا نماینده آموزش توسط مدرس درس  -ت

 خیر  حضور داشته است؟ بله  خلف در جلسه آزمونر هنگام وقوع تآیا مدرس د -6

 .نمی باشد  باشد می تخلف، مربوط به ماده درسی آزمون، محتویات بند یکبا توجه به  -7

  استفاده نشده است.  از محتویات تخلف در پاسخگویی به سوال ها استفاده شده است.  بند یک، با توجه به  -8

 گذاری گردد.دانشجو عالمت ، توسط مدرس درس، در برگه آزمونبند یکاده شده با توجه به های استفضروری است قسمت  :نکته
 باشد.................. می شده است و نمره دانشجو از آزمون ، در برگه امتحانی استفادهبند یکحدود .......................... نمره با توجه به  -9

 بوده است.    اب( بسته جزوه )کت  جزوه )کتاب( باز  نوع آزمون -10

 را در ذیل یا پشت برگه، مرقوم نمایید: 10الی  6هرگونه توضیح بیشتر در خصوص بندهای  -11

 
 
 تاریخ و امضاء: شماره تلفن همراه: و نام خانوادگی مدرس یا نماینده آموزش: نام

 تاریخ و امضاء                        نام و نام خانوادگی معاون آموزش دانشکده: تاریخ و امضاء:                                  نام و نام خانوادگی مدیر آموزش دانشکده:

                                                           
 باتوجه به حساسیت و اهمیت تعیین نوع تخلف، الزم است، این قسمت به طور دقیق و بدون خط خوردگی تکمیل گردد. 1

 ر صورتی که تخلف از نوع ایجاد تشنج و اخالل در نظم و آرامش جلسه آزمون باشد، ضروری است این قسمت تکمیل گردد.د  2

 نشان
 دانشگاه

 شماره:
 تاریخ:

 پیوست:
 طبقه بندی: محرمانه

شورای مرکزی انضباطی -(1/2کاربرگ شماره )  



1 
 

 ی انضباطی دانشجویان شورا

 : صورتجلسه تخلف در آزمون مجازیکاربرگ
 

 

 

 

 مجازی صورتجلسه تخلف یا تقلب در آزمون
 

 

 مشخصات دانشجوی متخلف یا متقلب -الف
  شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی

  مقطع تحصیلی  تحصیلی رشته
  نظری / عملی  نام درس

  ساعت تخلف  محل برگزاری آزمون
  شماره همراه  تاریخ تخلف

کپی برداری و استفاده از سواالت یا پاسخنامه در گروه  انتشار یا ارسال سواالت یا پاسخنامه آزمون به دیگری در فضای مجازی :3مصادیق تخلف یا تقلب -1
استفاده از عبارت و جمالت  قطع عمدی آزمون های آنالین  خرید و فروش پاسخ ها استفاده چند نفر از یک آدرس مشابه جتماعیها و صفحات ا

  سایر  ورود همزمان دانشجو از دو دستگاه   دانلود شده از اینترنت

 مشخصات جایگزین و یا همکاری کننده درتخلف یا تقلب -ب
  اره دانشجوییشم  نام ونام خانوادگی

  دانشگاه محل تحصیل  رشته و مقطع تحصیلی

 زمان وقوع تخلف.......................................... دقیقه پس از شروع امتحان است. -2
 خیر  دانشجو از تمام زمان آزمون استفاده نموده است؟ بله  -3
 قسمت لزومًا تکمیل شود( )این در مورد نحوه ارتکاب تخلف یا تقلب توضیح دهید: -4

 

 (تکمیل گزینه ها و الصاق مدارك و مستندات موجود، به فرم مزبور الزامی استمستندات مربوطه در ........ برگ پیوست است. )

 

 

 

 

 

 
 :نام و نام خانوادگی استاد 

 تاریخ و امضاء:
 نام و نام خانوادگی مدیر آموزش:

 تاریخ و امضاء:

 تکمیل شود: در زمان برگزاری آزمون طه یا نماینده آموزشتوسط مدرس درس مربو -ت
 خیر  آیا مدرس در هنگام وقوع تخلف در جلسه آزمون حضور داشته است؟ بله  -6

  استفاده نشده است.  از محتویات تخلف در پاسخگویی به سوال ها استفاده شده است.  بند یک، با توجه به  -7

 گردد. مشخص، توسط مدرس درس، بند یکشده با توجه به  های استفادهضروری است قسمت  :نکته

 باشد.، در برگه امتحانی استفاده شده است و نمره دانشجو از آزمون ................. میبند یکحدود .......................... نمره با توجه به  -8
 بوده است.    جزوه )کتاب( بسته   نوع آزمون جزوه )کتاب( باز  -9

 را در ذیل یا پشت برگه، مرقوم نمایید: 10الی  6توضیح بیشتر در خصوص بندهای هرگونه  -10

 
 تاریخ و امضاء: شماره تلفن همراه: و نام خانوادگی مدرس یا نماینده آموزش: نام

 ی معاون آموزش دانشکده:                        تاریخ و امضاءنام و نام خانوادگ نام و نام خانوادگی مدیر آموزش دانشکده:                                  تاریخ و امضاء:

 

  

                                                           
 باتوجه به حساسیت و اهمیت تعیین نوع تخلف، الزم است، این قسمت به طور دقیق و بدون خط خوردگی تکمیل گردد. 3

نشان 
 دانشگاه

 شماره:

 تاریخ:
 پیوست:

 طبقه بندی: محرمانه

 شورای مرکزی انضباطی -(1/1/2کاربرگ شماره )



2 

 

 

 : تخلف پژوهشیکاربرگ

 کاربرگ: ارجاع گزارش تخلف پژوهشی به کارگروه ویژه اخالق در پژوهش معاونت پژوهشی
 

 
 

 

 

 ارجاع گزارش تخلف پژوهشی 
 

 دانشگاه به کارگروه تخصصی اخالق در پژوهش معاونت پژوهشی
 محترم  گروه  تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی رئیس

 واحترام، با سالم 
به پیوست عین گزارش/شکایت واصله در خصوص تخلف پژوهشی با مشخصات ذیل به همراه کلیه مستندات ارائه شده در ..... برگ ارسال می 

پژوهشی موضوع در آن گروه رسیدگی و نتیجه مطابق دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات  6گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد ماده 
 دستورالعمل مذکور به شورای انضباطی گزارش گردد. 2-5-6و  1-5-6بندهای 

 امضاء  دبیر/رئیس شورای بدوی انضباطی دانشجویان                                                                                                                                                

 مشخصات دانشجو -الف
  شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی

  مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی
 گزارش مکتوب اشخاص حقوقی مشخصات شاکی حقیقی  -ب

  شماره ملی  خانوادگی /واحد گزارش دهندهونامنام
  شماره همراه/شماره واحد  سمت:

 ادله، مستندات و شواهد:
 

 رونوشت: شاکی حقیقی/ حقوقی جهت اطالع و ارائه توضیحات و مستندات به گروه تخصصی پژوهشی.

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 شماره:

 تاریخ:
 پیوست:

 طبقه بندی: محرمانه

 شورای مرکزی انضباطی -کاربرگ شماره 
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به شورای  کارگروه ویژه اخالق در پژوهش معاونت پژوهشیاز ارجاع گزارش تخلف پژوهشی :کاربرگ شماره

 انضباطی
 

 

 

 

 در پژوهش دانشگاه گزارش نهایی کارگروه تخصصی اخالق  

 به دبیرخانه شورای انضباطی
 

 دبیر/رئیس محترم شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 

 با سالم و احترام، 
....................... دانشجوی رشته .....................عطف به نامه شماره ....................................  مورخ ....................  در خصوص  آقای/ خانم ......................

 ...................... به شماره دانشجویی ........................... گزارش نهایی بررسی تخلف پزوهشی به شرح ذیل اعالم می گردد:
  پژوهشینوع تخلف  -الف

سازی علمی علمی سرقت سبت به ذی اجاره یا داده  سئولیت ن شی نفعانعدم تعهد و م عدم رعایت حقوق  در امور پژوه

ستفاده درست از منابع هاآزمودنی ستناد و برداری کامل یا بخشی از یافته)کپی عدم ا های پژوهشی یا محصوالت علمی بدون ا

معرفی نویسااندگان یا داوران غیرواقعی و ساااخت و ) ایهمپوشااان و تکه ،مجدد انتشااار غیر واقعی ارجاع به صاااحب ا(ر( 

مصادیق تخلفات پژوهشی در قوانین موضوعه  سایر  توسط خود دانشجو (اده از ایمیل جعلی برای داوری غیرواقعی مقاالتاستف

  ......................کشور با ذکر دقیق عنوان تخلف .................................................................................................

 نتیجه بررسی و اظهار نظر کارشناسی: -ب

 : واگذاری  عرضه  با توجه به اینکه موضوع تخلف انتسابی به دانشجو در رابطه با تهیه 
  صنعتی  طرح کشفیات، یا اختراع مکتوب ایده یا و پژوهشی پروپوزال، طرح -
 ( یا کنفرانس مقاله )نشریات  -                                                        رساله  و نامه پایان -

 مکتوب  فنی و علمی گزارش -                                             (یا ترجمه  کتاب )تالیف  -
  بدیع  هنری آ(ار -                       مربوط  مستندات و ای رایانه برنامه و افزار نرم -

 ده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی  سایر آ(ار مکتوب و یا ضبط ش -

می باشد و عمل وی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل ا(ر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان ا(ر خود، صورت 
 وهشی وی را: ، لذا کارگروه تخصصی ذی ربط، تخلف پژصورت نپذیرفته است  پذیرفته است 

  محرز  تشخیص داده است  -

 محرز  تشخیص نداده است   -
)این قسمت لزومًا توضیحات الزم کارگروه درخصوص موارد فوق و نحوه ارتکاب تخلف، میزان انتفاع از تقلب و اظهارنظر کارشناسی فوق الذکر: 

 تکمیل شود(
 

  تنبیه پیشنهادی : -ت

 شود.مربوط به آئین نامه انضباطی دانشجویان تنبیه بند .............  از شیوه نامه پیشنهاد میشیوه نامه اجرایی  12اساس ماده بر

 توضیح:

 مدارک و مستندات، دفاعیات مدعی و متخلف و صورتجلسه کارگروه جمعًا در .... برگ پیوست می باشد. -
 نام و نام خانوادگی: 

 ه تخلفات پژوهشی رییس گروه تخصصی رسیدگی ب                     
 تاریخ و امضاء:

 نام و نام خانوادگی:
 معاون پژوهشی                                   

 تاریخ و امضاء:

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شماره:

 تاریخ:
 پیوست:

 طبقه بندی: محرمانه

 شورای مرکزی انضباطی -کاربرگ شماره 
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رکزی انضباطیشورای م -( 3کاربرگ شماره )  

 ثبت گزارش انضباطی :کاربرگ 

 
 

 

 

 کاربرگ ثبت گزارش انضباطی 
 

 

 مشخصات گزارش دهنده -الف
  شماره دانشجویی/شماره ملی  نام و نام خانوادگی

  تلفن همراه  مت س

 : خوابگاه/سکونتکار یا نشانی محل 

 موضوع گزارش: -ب

 سایر موارد ...... شنیده   ی کسب اطالع از تخلف: مشاهده نحوه -ت

 اسامی و مشخصات مطلعان/ شاهدان در صورت امکان:  -ث

 اشخاص مرتبط با موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده و ...(:)شرح دقیق موضوع، ثبت مکان و زمان، چگونگی رفتار دانشجو،  جزییات موضوع -د

 
 

 اء                     مهر اداره تاریخ                 امض                                                                                                

 

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 :صفحه

 پیوست:
 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی -(4کاربرگ شماره )  

 شکایت انضباطی اشخاص حقیقی: کاربرگ

. 

 

 

 

 شکایت انضباطی اشخاص حقیقی

 
 

 مشخصات گزارش دهنده -الف
 تلفن همراه: :شماره ملی نام پدر: نام و نام خانوادگی:

 خوابگاه: مقطع تحصیلی: سمت : شماره دانشجویی/ شماره پرسنلی:

 : خوابگاه /سکونتکار یا نشانی محل 

 مشخصات متشاکی -ب

 تلفن همراه: شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی

  مقطع  رشته تحصیلی

 موضوع گزارش: -پ

 مشخصات و نشانی دقیق شهود و مطلعین: -ت

 )شرح دقیق موضوع، ثبت مکان و زمان، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص مرتبط با موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده و ...(: جزییات موضوع -ث
 اء                     مهر اداره تاریخ                 امض                                                                                                

 گردد گزارش ناصحیح تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در شورای انضباطی است.یادآوری می توجه:

 

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 :صفحه

 پیوست:
 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی -(1/5کاربرگ شماره )  

 گزارش رفع نواقصی ادله: کاربرگ

 ارش رفع نواقص مدارك ارسال شده از سوی اشخاص حقوقیگز -1/5کاربرگ شماره 

 

 
 

 

 

 درخواست رفع نقص شکایت انضباطی اشخاص حقوقی

 
 

 مشخصات گزارش مکتوب اشخاص حقوقی: -الف 
  سمت/نام و نام خانوادگی گزارش دهنده  واحد گزارش کننده 

  ممهور به مهر اداره مربوطه                          استفاده از سربرگ رسمی شخص حقوقی
 سمت و امضای مسئول گزارش دهنده                                        ثبت دقیق مشخصات دانشجو

  جزییات رویداد                                            ثبت دقیق مکان و زمان 
 سایر                            ادله گزارش                                   اسناد مربوط به خسارت احتمالی 

 تاریخ ارسال برای رفع نواقص:                                    نیاز به رفع نقایص دارد گزارش 

  -3                                -2                                     -1  نواقص گزارش:  -ب

 ید دبیر شورا:تای -پ
 اء                     مهر اداره تاریخ                 امض                                                                                                

 

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :ریختا
 پیوست:

 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی -(2/5کاربرگ شماره )  

 اشخاص حقیقیگزارش رفع نواقص مدارك ارسال شده از سوی  -کاربرگ 
  

 

 

 

 ت انضباطی اشخاص حقیقیرفع نواقص شکای

 
 

 مشخصات شاکی: -الف 
  شماره دانشجویی  نام ونام خانوادگی

  دانشکده  مقطع

  سمت  تلفن همراه

 موضوع گزارش: -ب

 
 

 تاریخ ارسال برای رفع نواقص:                                    نیاز به رفع نقایص دارد گزارش 

  دانشجو/ مراجعه کننده گرامی:
 ..............................................................................در خصوص ارائه توضیحات پیرامون شکایت خود ..................................................................

نسبت به رفع نقص شکایت خود اقدام نمایید. بدیهی است  بالغ،با توجه به نواقص پرونده به شرح زیر حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری پس از ا
 شیوه نامه اجرایی، شکایت شما از دستور کار دبیرخانه خارج و بایگانی خواهد شد. 63در صورت عدم رفع نقص براساس ماده 

 رک کافی نداشتن ادله ومدا -          3مشخص نبودن متشاکی  -           2نامشخص بودن موضوع شکایت  -1

 تایید دبیر شورا: -پ
 اء                     مهر اداره تاریخ                 امض                                                                                                

 

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 پیوست:

 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی -(7کاربرگ شماره )  

 نشجویان شورای انضباطی دا

 مشخصات دانشجو: کاربرگ
 

 

 
 
 

 

 مشخصات دانشجو

 

 دانشجوی گرامی:
 شود.شیوه نامه اجرایی می 37گردد ارائه اطالعات غلط، مشمول تخلف ماده لطفا اطالعات درخواستی را با دقت تکمیل نمایید. یادآور می  -1
 .شودشود که اظهارات شما به صورت محرمانه و تنها در شورای انضباطی نگهداری مییادآور می -2

 مشخصات دانشجو: -الف 
  ام پدرن  نام و نام خانوادگی 

  شماره ملی  شماره شناسنامه
  محل صدور شناسنامه روز     ماه               سال      تاریخ تولد

  وضعیت تاهل  محل تولد

  تابعیت  دین ومذهب

  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی

  دانشگاهسال ورود به  مقطع تحصیلی

  نوع سهمیه/بورسیه  حصیلنام دانشکده محل ت

  تعداد واحدهای گذرانده  دانشگاه و رشته مقطع قبلینام

 در صورت انتقال یامهمانی نام دانشگاه مبدا را بنویسید  تعداد واحدهای باقیمانده

 مشخصات بستگان خود اعم از پدر،مادر، برادر،خواهر، همسر و فرزندان را در ذیل بنویسید.)در صورت  لزوم از پشت برگه استفاده شود( -ب

 آدرس محل سکونت شغل نسبت م و نام خانوادگینا

   پدر 

   مادر 

   همسر 

 حدوا             شهر                           خیابان                               کوچه                             پالک               طبقه                  استان        نشانی محل سکونت: -د
 سایر ........................    گروهی    مجردی   نام خوابگاه ...............................................        با خانواده  نوع سکونت: خوابگاه 

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

    
 امضاء                            نمایم.  تاریخصحت کلیه اطالعات و مندرجات فوق را تایید می .....................................................اینجانب ...................

 

  

 نشان
 دانشگاه



9 
 

شورای مرکزی انضباطی -(2/8-1کاربرگ شماره )  

شورای مرکزی انضباطی -(2/8-2کاربرگ شماره )  

 :تفهیم تخلف، مصاحبه حضوری و دفاعیاتکاربرگ: 
 

 

 

 

 برگه دفاعیات
 
 

 شماره دانشجویی: نام ونام خانوادگی:

 شماره تلفن همراه: ه تحصیلی:رشت
موارد ذیل را به دقت مطالعه فرموده و دفاعیات خود را به صورت مشروح بنویسید. بدیهی است دفاعیات شما در جلسه شورای دانشجوی گرامی: 

 انضباطی مطرح و براساس آن تصمیم گیری خواهد شد.

...............)شرح تخلف ذکر شود(......................................... به استناد  بنا به گزارش/شکایت واصله، تخلف شما خالصه موضوع انضباطی:
در این باشد، آیا تخلف خود را قبول دارید؟ می..... شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی ................................................................... ماده...........

 وص توضیح دهید.خص
 پاسخ: 
 سوال:
 پاسخ:

 سوال: 
 پاسخ: 
 سوال: 
 پاسخ: 

 
 
 

ات انضباطی شود و کلیه تصمیمات در مورد تخلفشود که اظهارات شما به صورت محرمانه و تنها در شورای انضباطی نگهداری مییادآور می
 توسط شورای انضباطی دانشگاه اتخاذ خواهد شد.  دانشجویان

 کننده                                                                                امضاء دانشجوامضای مصاحبه 
  تاریخ

 

 

 

 

 
                 

 

 :ادامه دفاعیات

 

 

 ضاء دانشجوامضای مصاحبه کننده                                                                                     ام

  تاریخ                                                  

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 :شماره 
 1صفحه: 

 بندی: محرمانهطبقه

 نشان
 دانشگاه

 یان شورای انضباطی دانشجو

 :تاریخ
 :شماره 
 2صفحه: 

 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی (9کاربرگ شماره )  

 گزارش تحقیق: کاربرگ
 

 

 

 

 گزارش تحقیق

 
 

 مشخصات تحقیق شونده: -الف
  شماره دانشجویی  نام ونام خانوادگی

  شماره پرونده  رشته تحصیلی

 مشخصات منبع تحقیق -ب

 تلفن همراه: شغل: مرد  جنسیت: زن  نام ونام خانوادگی

 موضوع، محل و زمان تحقیق: -ت

 موضوع تحقیق:

 تاریخ: ساعت: محل:

 ها:شرح اظهارات منبع با ذکر مصادیق، مشاهدات و شنیده -ج

 

 

 

 تاریخ و امضاء                 نام و نام خانوادگی محقق:                                                                                        

 در صورت لزوم از برگ پیوست استفاده شود

 دستور رییس / دبیر شورای بدوی                                                                                
 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      

 

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 پیوست:
 1صفحه : 

 طبقه بندی : محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی (10کاربرگ شماره )  

 اظهارات شاهد: کاربرگ
 
 

 

 

 اظهارات شاهد

 
 ایی است.گردد شهادت دروغ یا ناصحیح جرم محسوب شده و قابل رسیدگی در شورای انضباطی و مراجع قضدانشجوی گرامی: یادآوری می              

 شماره ملی/ دانشجویی: فرزند: نام ونام خانوادگی

  شماره تماس: شغل
با توجه به اینکه اعتبار شهادت منوط به حضور در محل، دیدن و خبردادن قطعی و یقینی است، مشاهدات عینی ویقینی خود را به عنوان شاهد 

 و به صورت مشروح بنویسید.
 
 
 
 
 
 

 حرمانه بودن مشخصات خود هستم به عنوان شاهد، خواستار م

شیوه نامه اجرایی شاکی حق دارد از ادله شکایت مطلع شود و اظهارات شهود از ادله اثبات محسوب  70و ماده  60براساس تبصره ماده تذکر: 

ق رییس شورا یا دبیر در صورتی که متقاضی خواستار عدم افشای مشخصات خود باشد، با نظر مواف 73شود. همچنین براساس تبصره ماده می
 گیرد ولی شاکی حق اطالع از محتوای اظهارات شاهد را داراست.شورای بدوی انضباطی مشخصات دراختیار شاکی قرار نمی

 شاهد تاریخ و امضاء                                                                                                                                                      

 

  

 نشان
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 پیوست:
 1صفحه : 
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 شورای انضباطی دانشجویان 

 شورای انضباطی دانشجویان 

رکزی انضباطیشورای م (11کاربرگ شماره )  

شورای مرکزی انضباطی نسخه بایگانی( -11کاربرگ شماره )  

 معرفی به آزمایشگاه تشخیص طبی: کاربرگ
 
 

 

 

 نامه به آزمایشگاه تست اعتیادمعرفی

 

 

 مدیریت محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ...............................

 ...................... فرزند ................................. به شماره ملی............................احتراماً؛  آقای / خانم ........................................
گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه زا به حضورتان معرفی میگردان و توهمجهت انجام آزمایش مصرف انواع موادمخدر، محرک، روان

 نماینده این شورا جناب آقای/ سرکارخانم ................................. تحویل نمایند. را به صورت مکتوب ومحرمانه به
 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ..........                                                                                

-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 نامه به آزمایشگاه تست اعتیادمعرفی

 

 

 مدیریت محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ...............................

به شماره ملی............................ جهت انجام آزمایش احتراماً؛ آقای / خانم .............................................................. فرزند ................................. 
خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه را به صورت مکتوب  گردد.زا به حضورتان معرفی میگردان و توهممصرف انواع موادمخدر، محرک، روان

 ومحرمانه به نماینده این شورا جناب آقای/ سرکارخانم ................................. تحویل نمایند.
 عاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ..........م                                                                                              نسخه بایگانی

 

  

 نشان
 دانشگاه

 :تاریخ
 شماره.

 طبقه بندی: محرمانه

 محل الصاق 
 عکس دانشجو

 نشان
 دانشگاه

 :تاریخ
 شماره.

 طبقه بندی: محرمانه

 محل الصاق 
 شجوعکس دان
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 شورای انضباطی دانشجویان 

شورای مرکزی انضباطی (1/12کاربرگ شماره )  

شورای مرکزی انضباطی (2/12کاربرگ شماره )  

 درخواست مشاوره: کاربرگ 
 

 
 

 

 معرفی به مرکز مشاوره

 

 رییس محترم اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان

 ... دانشجوی رشته ...................... مقطع........................احتراماً؛  نظر به اینکه پرونده انضباطی آقای/خانم ...........................................................
ابی روانی و اجتماعی به شماره دانشجویی ...................................... در دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان، تحت بررسی است، نامبرده جهت ارزی

 بعمل آمده را در قالب فرم مربوطه به این دبیرخانه اعالم فرمایند.گردد؛ خواهشمند است نتیجه ارزیابی معرفی می
 

 رییس/ دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان                                                                                

 

 
 

 
 
 

 اعالم نظر مرکز مشاوره                          

 

 ورای بدوی انضباطی دانشجویاندبیر محترم ش
   احترام، و سالم با

 رشته دانشجوی..........  ......................................... خانم/  آقای خصوص در  .......................  مورخ...........................     شماره نامه به عطف    
 :گردد می اعالم ذیل شرح به نیاز مورد اطالعات............................  دانشجویی شماره به............................ 

 
 :تحصیل ادامه برای فعلی توانایی  -الف

  دارد درمانی جلسات تداوم با همزمان   دارد تحصیل ادامه برای توانایی حاضر حال در

 ندارد تحصیل ادامه توانایی حاضر حال در  شود بررسی مجدداً درمانی جلسات اتمام از پس

 :نهایی نظر -ب

 گردد رفتار مقررات طبق گردد مساعدت امکان، صورت در  آید عمل به  مساعدت حداکثر -

 
 :هاتوصیه -پ

 .دارد نیاز مذهبی مشاور مواد و الکل مصرف سوء درمان  بستری  دارویی درمان  روانشناختی درمان به نامبرده -

 ................... جلسات تعداد.......................................  دوره نام   دارد    ندارد نیاز روانشناختی موزشیآ هایدوره -

 شودنمی  شودمی پیشنهاد خوابگاه از محرومیت آمده، بعمل ارزیابی به باتوجه -

 انضباطی شورای جلسه در دانشجویان روان سالمت و مشاوره هادار نماینده/رییس از دعوت مطروحه، موضوع حساسیت به توجه با -
 گرددمی توصیه مربوطه

 رییس اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان                                                                                            

 

 نشان
 دانشگاه

 :تاریخ
 شماره.

 طبقه بندی: محرمانه

 نشان
 :تاریخ دانشگاه

 شماره.
 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی (13کاربرگ شماره )  

 صورتجلسه صلح و سازش: کاربرگ

 

 

 

 لح صورتجلسه ص

  )شورای حل اختالف(

 

انضباطی ساعت ...............  مورخ ...............................  شاکی/ شکات به اتفاق متشاکی/ متشاکیان با مشخصات ذیل، در محل شورای 
........................................ به توافق دانشجویان حاضر و نسبت به سازش با یکدیگر در خصوص شکایت مورخ ......................... به شماره ثبت 

رسیدند. شاکی / شکات در همین جلسه رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را نسبت به متشاکی/ متشاکیان، اعالم و دو طرف دعوا، 
رمت نسبت به یکدیگر نداشته گونه مزاحمت و هتک حخواستار مختومه شدن پرونده مطروحه گردیدند. آنان متعهد و ملزم شدند که هیچ

     باشند. صورتجلسه صلح به امضای حاضرین رسید.                           

 امضاء ارتباط با پرونده نام و نام خانوادگی ردیف

    

    

    

    

    

 توضیحات:
 
 

 اعضای حاضر در جلسه:
 امضاء                                       دبیر شورای بدوی انضباطی  -رییس شورا

 امضاء                                                  مسئول دفتر مشاوره )یا جانشین(
 امضاء                                   معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 ماره.ش

 طبقه بندی: محرمانه
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شورای مرکزی انضباطی (14کاربرگ شماره )  

 توقف عملیات آموزشیکاربرگ: 

 

 

 

 

 توقف عملیات آموزشی

  

 محترم آموزشیمدیریت  /به : معاون 

نامه اجرایی، نظر به اینکه پرونده انضباطی آقای/خانم .............................................................. فرزند شیوه 104با استناد به ماده 

در این شورا تحت بررسی .................. به شماره دانشجویی ....................................... ............................... دانشجوی رشته ............................

هر گونه از تاریخ ............................ لغایت ................................... خواهشمند است دستور فرمایید تا روشن شدن وضعیت نامبرده  ،باشدمی

باشد از دادن مدرک تا اعالم این می آموختگیه در شُرف دانشچنانچه نامبرد شده،داری و آموزشی منوط به کسب مجوز از این شورا خدمات ا

 شورا خودداری گردد. شایان ذکر است؛ رفع توقف عملیات آموزشی به صورت مکتوب اعالم خواهد شد.

 رییس/دبیر شورای تجدیدنظر                                                                                                                      

 
 

 

 
 

 منع ورود به دانشگاه

  

 ..................................  ی ..آقای/خانم ....................................................... دانشجوی رشته ............................. به شماره دانشجوی

 با سالم؛ 

روز( حق ورود به اماکن دانشگاه )بجز  30نامه انضباطی و از تاریخ ابالغ این نامه به مدت یک ماه )آیین 7بند ب ماده  2با استناد به تبصره 

 آموزشی به صورت مکتوب اعالم خواهد شد.شایان ذکر است؛ رفع توقف عملیات شورای انضباطی جهت رسیدگی به پرونده( را ندارید. 

 رییس دانشگاه                                                                                                                                          

 ه.رونوشت: شورای محترم انضباطی دانشگاه جهت رسیدگی فوری به پرونده نامبرد

 حراست/ انتظامات، جهت اطالع و جلوگیری از تردد نامبرده در دانشگاه.

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 

تاریخ:  
 شماره.

نشان 
 دانشگاه

 

تاریخ:  
 شماره.

 شورای انضباطی دانشجویان 
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شورای مرکزی انضباطی (15کاربرگ شماره )  

 کاربرگ:  فعال شدن عملیات آموزشی
           

 
 
 

 عملیات آموزشی فعال نمودن
  

 به : معاون محترم آموزشی
 

توقف خدمات آموزشی به آقای/خانم ......................................................  پیرو نامه شماره .......................... مورخ ......................... در خصوص
ور با توجه به حض.............................. فرزند ............................... دانشجوی رشته .............................................. به شماره دانشجویی .........

 دستور مقتضی را صادر فرمایید. ارائه مدرک فارغ التحصیلی ادامه خدمات آموزشی نامبرده برده و رفع ابهام موجود نسبت به نام
 

 ییس شورای بدویدبیر/ر                                                                                                                                

 

 نسخه بایگانی

 
 
 

 عملیات آموزشی فعال شدن
  

 جویی .............................  آقای/خانم ......................................................... دانشجوی رشته .............................. به شماره دانش
 باشد.                                                                                          حضور جنابعالی از تاریخ ........................... در دانشگاه بالمانع می صدور رای انضباطی  ودرفع ابهام موج با سالم؛ نظر به

 
 رییس دانشگاه                                                                                                                                 

 

  

نشان 
 دانشگاه

 باطی دانشجویان شورای انض

 

تاریخ:  
 شماره.

نشان 
 دانشگاه

 

تاریخ:  
 شماره.

 شورای انضباطی دانشجویان 
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شورای مرکزی انضباطی (1/16کاربرگ شماره )  

شورای مرکزی انضباطی (2/16کاربرگ شماره )  

 کار پروندهخالصه و گردشکاربرگ: 

 کاربرگ: خالصه پرونده انضباطی

 

 

 

 

 خالصه پرونده جهت طرح در شورای انضباطی
  

 
 مشخصات فردی: -الف

 دانشکده: شماره دانشجویی: نام ونام خانوادگی:

 رشته تحصیلی: مقطع: وضعیت تاهل:

 مذهب: تاریخ تولد: شغل پدر:

 وضعیت آموزشی: -ب

 معدل کل: تعداد مشروطی: تعداد واحد گذرانده: سال ورود:
 گزارش مکتوب/ شکایت -پ

 منبع گزارش/شکایت:

 : تخلف/ تخلفات انتسابی
 
 

 خالصه دفاعیه:
 
 
 

 مستندات ودالیل موجود در پرونده: -ت

 

 

 موارد قابل تامل: -ث

 

 
 

 حکم اولیه: )در صورتی که خالصه پرونده برای شورای تجدیدنظر تهیه شده( -ج

 

 

 نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی:پیشنهاد کارشناسی دبیرخانه شورا براساس آیین -د

 

 

 

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 شماره پرونده:
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شورای مرکزی انضباطی (19کاربرگ شماره )  

 

 تعهدنامه: 19کاربرگ شماره 

 
 

 

 

  تعهدنامه

 
 

 ................................ به شماره دانشجوییمقطع  ............................دانشجوی رشته فرزند ........................   ...........................................اینجانب .........     
نامه اجرایی آیین نامه انضباطی و شیوهچارچوب قوانین ومقررات  شومترم شورای انضباطی متعهد میمساعد اعضای محبا آگاهی از اینکه با نظر .......................................... 

آئین نامه انضباطی پذیرای عواقب ناشی از استنکاف از اجرای مقررات و تشدید تنبیهات  7ماده  6در صورت عدم ایفاء تعهد، برابر با تبصره  ؛رعایت نمایم. بدیهی است مربوطه را
 خواهم بود.یل به دل

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                                                                                                                  
 تاریخ:

 امضا و اثر انگشت
مطابق مفاد حکم/ صورتجلسه شماره ....................... مورخ ................................................... با سمت .............................................. حکم فوق توسط اینجانب ........

 ............................... از دانشجوی مزبور اخذ گردید. صحت امضای دانشجو مورد تایید است
 امضاء                                                                                                                                  

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :شماره پرونده
 تاریخ :
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شورای مرکزی انضباطی (21کاربرگ شماره )  

 

 درخواست طرح پرونده در شورای تجدیدنظر: کاربرگ

 
 

 

 
 درخواست طرح پرونده در شورای تجدیدنظر انضباطی

  

 
 تلفن همراه: شماره دانشجویی: انوادگی:نام ونام خ

 آدرس محل اقامت:

 شرح درخواست:

ستار حضور در ...... را در شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دارم و خوا؛ ضمن تقدیم ................ برگ الیحه، درخواست بررسی حکم شماره .........................   مورخ ...........................احتراماً
 باشم نمی باشم جلسه شورای تجدیدنظر انضباطی می

 علت درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی :
                                                    عدم رعایت تعاریف قانونی تخلفات عدم تفهیم تخلف 
                                 عدم رعایت اصل تناسب                                جلب رضایت شاکی 
                                          ابراز ندامت و پشیمانی و درخواست تخفیف عدم رعایت اصل حق بر استماع 
 یی آن          نامه اجرادود اختیارات شورای انضباطی دانشگاه برابر مفاد آیین نامه انضباطی و شیوهخارج از ح صدورحکم 
                                                                                                                    امضاء و تاریخ:                   سایر موارد 

 :و تاریخ ءامضا                        ................................................... بازبینی گردید.                تکمیل کاربرگ مزبور توسط اینجانب ..................................... با سمت .

 امضاء و تاریخ:                                                                                                                                                            دستور رییس/ دبیر شورای بدوی : 

 

 

 

 
 رسید اعتراض

  

 
................... در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت درخواست شما در خصوص حکم شماره .............................................. مورخ ................ دانشجوی محترم آقای / خانم .....................................

 گردید. در صورت عدم تماس از سوی شورای انضباطی دانشجویان، یک ماه پس از تاریخ ثبت در وقت اداری به این شورا مراجعه نمایید.
 دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان                                                                                              این رسید بدون مهر شورای انضباطی و امضاء اعتبار ندارد.

 
 

 

 
 رسید اعتراض

  

 

.... مورخ ................................... در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت درخواست شما در خصوص حکم شماره .......................................... دانشجوی محترم آقای / خانم .....................................
                                                    گردید. در صورت عدم تماس از سوی شورای انضباطی دانشجویان، یک ماه پس از تاریخ ثبت در وقت اداری به این شورا مراجعه نمایید.       

 دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان                                ه بایگانی                                                                                                                    نسخ

 

  

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 شماره.

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ ثبت
 شماره ثبت:

نشان 
 دانشگاه

 ی دانشجویان شورای انضباط

 :تاریخ ثبت
 شماره ثبت:
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شورای مرکزی انضباطی (21کاربرگ شماره ) شورای مرکزی انضباطی (52کاربرگ شماره )   

 درخواست طرح پرونده در شورای مرکزی انضباطی: ۲۵کاربرگ شماره

  
 

 

 
 

 انضباطی مرکزیدرخواست طرح پرونده در شورای 
  

 
 تلفن همراه: شماره دانشجویی: نام ونام خانوادگی:

 آدرس محل اقامت:

 شرح درخواست:

 .انضباطی دانشجویان دارم  مرکزی.............. را در شورای ؛ ضمن تقدیم ................ برگ الیحه، درخواست بررسی حکم شماره .........................   مورخ ...................احتراماً

 : شورای تجدیدنظرنسبت به حکم  خواهیعلت درخواست تجدید
                                                    عدم رعایت تعاریف قانونی تخلفات عدم تفهیم تخلف 
                         عدم رعایت اصل تناسب                                        جلب رضایت شاکی 
                                          ابراز ندامت و پشیمانی و درخواست تخفیف عدم رعایت اصل حق بر استماع 
 امه اجرایی آن          ندود اختیارات شورای انضباطی دانشگاه برابر مفاد آیین نامه انضباطی و شیوهخارج از ح صدورحکم 
                                                                                                                    امضاء و تاریخ:                   سایر موارد 

 :و تاریخ ءامضا                        با سمت .................................................... بازبینی گردید.                تکمیل کاربرگ مزبور توسط اینجانب ..................................... 

 امضاء و تاریخ:                                                                                                                                                            دستور رییس/ دبیر شورای بدوی : 

 

 

 

 
 رسید اعتراض

  

 
 دانشجوی محترم آقای / خانم .....................................

 مرکزی ........................... در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت گردید. در صورت عدم تماس از سوی شورایدرخواست شما در خصوص حکم شماره .............................................. مورخ ........
دانشجویان، طبقه ، سازمان امور 27واقع در تهران، خیابان انقالب، میدان فردوسی، خیابان موسوی، پالک  ،شوراآن دبیرخانه انضباطی دانشجویان، یک ماه پس از تاریخ ثبت در وقت اداری به 

 مراجعه نمایید.سوم 
 دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان                                                                                              این رسید بدون مهر شورای انضباطی و امضاء اعتبار ندارد.

 
 

 

 
 رسید اعتراض

  

 

 آقای / خانم .....................................دانشجوی محترم 
مرکزی در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت گردید. در صورت عدم تماس از سوی شورای درخواست شما در خصوص حکم شماره .............................................. مورخ ................................... 

، سازمان امور دانشجویان، طبقه 27واقع در تهران، خیابان انقالب، میدان فردوسی، خیابان موسوی، پالک ، شوراآن ان، یک ماه پس از تاریخ ثبت در وقت اداری به دبیرخانه انضباطی دانشجوی
                                   سوم مراجعه نمایید.

 دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان                                                                                                                 نسخه بایگانی                                   

 

 

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ
 شماره.

نشان 
 دانشگاه

 شورای انضباطی دانشجویان 

 :تاریخ ثبت
 شماره ثبت:

نشان 
 دانشگاه

 باطی دانشجویان شورای انض

 :تاریخ ثبت
 شماره ثبت:


