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 مقدمه 

ی  موارد   از   یيكوجود دارد.    ی ويژه ا   یفو عر   ی، شرعی قانونی  ان، معيارهااز جمله كشور عزيز ما اير   ی گمان در هر كشور ی  ب
می    یآموزش  ی ها  محيط  در  دانشجويان  پوشش  ی نحوه  است،   یخاص  مقررات  تابع  و  ويژه  عنايت  مورد  كشورها،  همه  در  كه

برخوردار است و رعايت آن   یاز ارزش و اهميت قابل توجه  یآموزش ی هاافراد به خصوص در محيط  ی پوشش ظاهر   .باشد 
  به   نيزدیگر    ی سو  از  و  بودهآرام و مناسب    یو ايجاد فضاي  یمذهب  ی،گر احترام گذاشتن به قوانين و مقررات ملانبیيك سو    از

لذا بر همین اساس آئین نامه مصوب شورای عالی فرهنگی ابالغ .  گردد   یم   منجر ی  ا   حرفه  اخالق  از  مثبت  ی تصوير   ارايه
شده از سوی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه های علوم پزشکی به شرح ذیل توضیح داده شده  

 است.  

 فصل اول: كليات 
تمام  در  (،  هاآزمایشگاه  ،سرويس  سلف،  كتابخانه)   یدانشگاه  ی فضاها ،یپژوهش  ،یآموزش  ی هامحيط  یدانشجويان 

كه تحت    مرکزو غيروابسته به    ابستهو  یو كليه تجمعات دانشجوي  یاردوي  ی ها ، مكانی، تفريح ی، ورزش یفرهنگ  ی هامحيط
دارند، و شيوه  عنوان دانشجو، شركت  نامه  قوانين آيين  و پوشش حرفهنمشمول  رفتار  و دانشجويان دانشگاه  ی ا امه  ها 

 گردند.  یكشور م  یعلوم پزشك ی هادانشكده

 موارد تخلف از آيين نامه  ی نظارت بر اجرا و پيگير  (1-1
 . باشد  یم  شورای انضباطی بر عهدهمرکز نظارت بر رعايت اصول اين آيين نامه در  .1
بر طبق و در صورت تكرار    داده می شودمواد اين آيين نامه را رعايت نكنند، تذكرات الزم    و  ی كه اخالق حرفه ا  ی به افراد  .2

 خواهد شد.   رفتاربا ایشان آئین نامه 

 ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی دانشگاه( 2-1

 

 

 سمت 

 س شورا ئی به عنوان ر   ، حسب مورد   و فرهنگی،   معاون دانشجویی 
معارف یا حقوق دانشگاه و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به انتخاب مسئول  یکی از اعضای هیأت علمی گروه  

 دفتر یادشده 
 یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها 

 ها شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده دو نفر دانشجوی دانشگاه، به انتخاب  
 دبیر شورای انضباطی بدوی به پیشنهاد رييس شورای بدوی و انتخاب رييس دانشگاه، بدون داشتن حق رأی 



 
 امور انضباطی 

 دانشجویان علوم پزشکی وارستگان ی اجراي آيين نامه 

 

2 
 

 فصل دوم: پوشش  
 برای خانم ها و آقایان مصادیق غیر مجاز پوشش( 1-2

 عمال مقررات در مواجهه با مصادیق غیرمجاز پوشش برای خانم ها و آقایانپروتکل ا (2-2

 موارد  فعات د 
 ی تذکر شفاه  اول   دفعه 
 ی و درج در سامانه انضباط   امک ی ارسال پ  دوم   دفعه 
 و درج در پرونده   ی انضباط   ی شورا ارسال نامه و برگزاری جلسه   سوم   دفعه 
 مشهد علوم پزشکی  دانشگاه    ی انضباط   ی توسط شورا   ی و اعالم را   ی مدارک و مستندات موجود جهت بررس   ه ی با کل دانشجو    ی معرف  چهارم   دفعه 

 . جلوگیری به عمل خواهد آمد   مرکز در صورتی که پوشش دانشجو بسیار نامتعارف باشد از حضور دانشجو در    نکته: 

  ها( در محيط آموزشی رفتاردانشجویان )آقایان وخانم  مورد انتظار : موازینسومفصل 

 نبایدها  بایدها 

 آقایان  خانم ها 

 و شیشه ای   کوتاه   ن ی کوتاه تر از زانو، جلو باز، با آست   ی مانتو   دن ی پوش  .1
 پالتو و کاپشن بدون مانتو   دن ی پوش  .2
   ی صورت   ، ی نارنج   مانتو و شلوار با رنگ تند از جمله: قرمز، زرد،   دن ی پوش  .3

 و... 
 پاره و وصله دار   ی ساپورت، شلوارها   کوتاه، شلوار    شلوار تنگ و    دن ی پوش  .4
 و...(   ی بنفش، صورت   ، ی نامتعارف )قرمز، نارنج   ی و رنگ مو   ظ ی غل   ش ی آرا .5
   بلند   ی جوراب و چکمه ها   صندل و کفش روباز بدون   دن ی پوش  .6
 پاشنه دار غير معمول   های   استفاده از كفش   .7
   ی ن يي تز   ی ها   ن ی خلخال و نگ   ز ی آو استفاده از   .8
   استفاده از شال و روسری حتی  .  9

   ون ی استفاده از کروات و پاپ   . 1
 بدن   ت ی قابل رو   قسمت های    در    ی داشتن خالکوب .  2
و    پاره و وصله دار   ی تنگ و نازک و کوتاه و شلوارها   ی استفاده از شلوار ها .  3

 شلوارهای اسلش 
 و زننده    تند استفاده از رنگ مو به صورت  .  4
 نامتعارف    ی مدل ها   ا ی از حد مجاز    ش ی بلند بودن مو ب .  5
 نامناسب    ی ها تصاوير و نوشته   ی حاو   ی و لباس ها   شرت   ی ت پوشیدن  .  6
و  ، اسلش و موارد مشابه  از پيراهن و شلوار تنگ و چسبان، كوتاه استفاده  .  7

 در اندازه غير معمول  
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 دانشجویان   و   پرسنل   ، تواضع و فروتنی در برخورد با اساتید   - 
 صحبت کردن در محیط های آموزشی به آرامی و با ادب    - 
در كليه ساعات حضور در    ی همراه داشتن كارت دانشجوي  - 

 مرکز 
در هنگام حضور در کلیه    ان دانشجوی ارتباط  رعایت حدود    - 

 )سلف، کتابخانه و ...( آموزشی  های  مکان 
در زمان حضور در  خاموش و یا بی صدا کردن تلفن همراه    - 

 کالس درس و آزمایشگاه ها 

بلند کردن صدای موبایل یا هر رسانه دیگر به عنوان پخش صوت در محیط    - 
 های آموزشی 

  درس   ی كالس ها   و   آزمایشگاه ها   جويدن آدامس در   نوشیدن و خوردن،    - 
 حضور اساتيد   در 
 غیرمجاز   ی و گروه ها   ها   ه استفاده از هر نوع نماد فرق   - 
امناسب و دور از شأن  ن ایجاد سرو صدای بلند و یا بر زبان راندن کلمات    - 

 ( پیگرد قانونی دارد   )در صورت مشاهده   آموزشی   ی محیط ها 
نامناسب در محیط های عمومی   -  و مراکز    مرکز   بحث و شوخی های 

 آموزشی، پژوهشی و درمانی 

 در مواجهه با نحوه رفتار   پروتکل اعمال مقررات  (1-3

 موارد  دفعات 
 ی تذکر شفاه  اول   دفعه 
 ی و درج در سامانه انضباط   امک ی ارسال پ  دوم   دفعه 
 و درج در پرونده   ی انضباط   ی شورا ارسال نامه و برگزاری جلسه   سوم   دفعه 
 مشهد علوم پزشکی  دانشگاه    ی انضباط   ی توسط شورا   ی و اعالم را   ی مدارک و مستندات موجود جهت بررس   ه ی با کل دانشجو    ی معرف  چهارم   دفعه 

 . در صورتی که پوشش دانشجو بسیار نامتعارف باشد از حضور دانشجو در مرکز جلوگیری به عمل خواهد آمد   نکته: 

 تقلب در آزمون ها: چهارم فصل

 ( موارد1-4

 نبایدها  ردیف 

1 
به  ) برگه، کتاب، جزوه، تلفن همراه و ... در جلسه آزمون همراه دانشجو  و به همراه داشتن    دست   ی بر رو   ادداشت ی وجود هر گونه  
 ( استاد درس    با تائید   open book)ی ) ی جز در آزمون ها 

 در جلسه آزمون   ان ی دانشجو   ر ی صحبت با سا  2
 به جلسه آزمون خود    ی جا   ی گری فرستادن شخص د  3
 ایجاد هر گونه تشنج، مشاجره با مراقبین و اساتید در جلسه امتحان  4

 : در آزمون هاتقلب در صورت پروتکل اجرایی  (2-4

 موارد  ردیف 

1 
امضای مراقبین و اظهار نظر استاد و ارسال توسط اداره آموزش به    ، تقلب در آزمون   صورتجلسه در صورت محرز شدن تقلب، تکمیل  

 شورای انضباطی بدوی وارستگان 
 با توجه به نوع و شدت تقلب پرونده  به شورای انضباطی علوم پزشکی مشهد ارسال خواهد شد.  2
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 دارد ن آزمون را    ان ی تقلب حق نشستن تا پا   اقدام به الزم به ذکر است که دانشجو پس از    نکته: 

 استعمال دخانيات، مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی : پنجم فصل 

 ( موارد 1-5

 نبایدها  ردیف 

1 
توزیع و پخش دخانیات، مواد مخدر و مشروبات الکلی در محیط مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان و خوابگاه های  استعمال،  

 تحت نظارت  
   دانشجوی علوم پزشکی وارستگان هستند. آن  اکثر  ساکنین  منظور از خوابگاه تحت نظارت، خوابگاهی است که    نکته: 
صورت    در که در منزل مستقل دانشجویی زندگی می کند     شکایت از دانشجویان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان   رسیدگی به   نکته: 

 خواهد بود.   شورای انضباطی مرکز  قابل پیگیری و اعالم در    ارجاع از مراجع قضایی 

 دانشجویان: پروتکل اجرایی در موارد استعمال دخانیات و مشروبات الکلی ( 2-5
 موارد  ردیف 

1 
به شورای بدوی وارستگان، پس از بررسی های  فرد یا افراد خاطی  معرفی    ، توسط هر یک از کارکنان و دانشجویان   رویت  در صورت  

 شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به    ارجاع الزم  

و خوابگاه،    مركز جرائم عمومی )نزاع، تهدید، تهمت، افترا، دروغ، سرقت، جعل، رشوه، اختالس، اختالل در نظم برنامه های    : ششم فصل  

 تعرضات دینی و سياسی و ....( 

 ( موارد 1-6
 موارد  ردیف 

1 
  358اسالمی مصوب جلسه در صورت که دانشجو هر تخلفی مطابق موارد یاد شده آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری 

انجام دهد و یا از موارد فوق الذکر باشد    88/ 04/ 06و یا درج شده در شیوه نامه اجرایی انضباطی داشنجویان مورخ    74/ 06/ 14مورخ  
 متخلف محسوب می شود. 

 پروتکل اجرایی در موارد جرائم عمومی: ( 2-6
 موارد  ردیف 

2 
تهیه گزارش تخلف به  اقدام به     علمی، اساتید، کارکنان یا سایر دانشجویان مرکز در صورت داشتن شاکی از میان اعضای هیات  

 امور انضباطی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   به   ارجاع   خواهد شد و بعد از  تکمیل پرونده    انضمام مستندات 
 نحوه تنظیم و روش کار  نحوه انجام 

 تکمیل کاربرگ شکایت انضباطی توسط شاکی  گام اول 
 طرح موارد شکایت جهت    شاکی   ی دانشجو   دعوت از  دوم گام  

 به مصالحه یا عذرخواهی و در صورت امکان مختومه شدن پرونده عطاف شاکلی دعوت از ایشان  ن در صورت ا  گام سوم 
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 چهارم گام  
شاکی، گزارش شاکی به همراه نامه مبنی بر رسیدگی از طرف علوم پزشکی وارستگان به شورای    رضایت در صورت عدم  

 انظباطی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گردد. 

 جرائم رایانه ای :هفتم فصل  

 در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  جرائم رایانه ای موارد مورد پیگیری در مورد ( 1-7

 پروتکل اجرایی در موارد جرائم رایانه ای: ( 2-7
 روش کار نحوه تنظیم و   ردیف 

 خواهد شد.   ارجاع داده به پلیس فتا    غیرقابل جبران شده باشد آسیب  منجر به  در صورتی که تخلف انجام شده   1
 به شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال  مستندات    انضمام   در سایر موارد تهیه گزارش تخلف و  2

در صورت داشتن شکایت در این خصوص از میان اعضای هیات علمی، اساتید، کارکنان یا سایر دانشجویان مرکز تکمیل کاربرگ شکایت    : 1  نکته 
 انضباطی توسط شاکی 

 در صورت امکان مختومه شدن پرونده   - دعوت به مصالحه و یا عذرخواهی و اقدام   - طرح موارد شکایت   - دعوت از دانشجوی شاکی   : 2  نکته 
شاکی، گزارش شاکی به همراه نامه مبنی بر رسیدگی از طرف علوم پزشکی وارستگان به شورای انظباطی    رضایت در صورت عدم  :  3  نکته 

 . ردد می گ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال  

 داشتن رابطه نامشروع  :هشتم فصل  

 . و عفت عمومی را خدشه دار کند که شرعی و اسالمی نبوده باشد بین دو جنس مخالف رابطه ای که از برقراری ارتباط 

 پروتکل اجرایی در روابط نامشروع:( 1-8
 نحوه تنظیم و روش کار  دفعات 

 تذکر به دانشجویان متخلف  اول   دفعه 

 شرح  موارد 

 جرائم رایانه ای 

ایجاد خسارت )تغییر، تخریب(  ،  ای جعل رایانه  ،  افزار ای و سرقت نرم   جاسوسی رایانه  ی، ا کالهبرداری رایانه  

ای )هک کردن و دسترسی غیر   نفوذ کردن رایانه  ی(،  ا  ای )خرابکاری رایانه های رایانه   ها یا برنامه در داده  

جرائم علیه عفت  ،  سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه   ی، ا  پورنوگرافی رایانه  ،  استراق سمع غیر مجاز  (، مجاز 

 هتک حیثیت و نشر اکاذیب ،  و اخالق عمومی 

ها و   جرائم علیه محرمانگی داده 

 ای و مخابراتی های رایانه   سامانه 

 الف( دسترسی غیرمجاز 

 ود غیرمجاز ب( شن 

 ای  ج( جاسوسی رایانه 

  ، ها  جرائم علیه صحت و تمامیت داده 

 ای و مخابراتی های رایانه  سامانه  

 ای الف( جعل رایانه  

 ای و مخابراتی  های رایانه  ها یا سامانه  ب( تخریب و اخالل در داده 
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 تذکر به دانشجویان متخلف و درج در سیستم  دوم   دفعه 
 شورای انضباطی وارستگان   ه کاربرگ گزارش تخلف و برگزاری جلس تکمیل   سوم   دفعه 

 چهارم   دفعه 
شورای  در صورت مشاهده برای چهارمین بار تکمیل کاربرگ گزارش تخلف و ارسال به همراه مستندات الزم به  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد انضباطی  
به قصد انجام عملی خالف شرع( شرکت داشته  و یا دورهمی و ...  الزم به ذکر است در صورتی که دانشجو در گرد آمدن گروهی    : نکته 

دانشگاه  شورای انضباطی  باشد و گزارش تخلف آن رسیده باشد جهت رسیدگی کاربرگ گزارش تخلف و ارسال به همراه مستندات الزم به  
 علوم پزشکی مشهد 

 


