
توضیح جامع در خصوص تخلفات آموزشی بر اساس شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان

با عنایت به اینکه تخلفات آموزشی، موجب خدشه دار شدن حیثیت علمی و تنزل سطح سالمت جامعه آموزش عالی را 
در پی داشته و از سوی دیگر، نظر به تبعات منفی و دامنه دار این تخلف بدلیل ثبت همیشگی مجازات آن در کارنامه 
آموزشی، شوراهای انضباطی اهتمام ویژه ای را جهت پیشگیری از بروز آن به کار گمارده اند. در این راستا شایسته است 
دانشجویان گرامی ضمن توجه به توضیحات ذیل و پرهیز جدی از انجام هرگونه مصادیق تقلب یا تخلف، نسبت به رعایت 

اخالق حرفه ای و تعهد اخالقی اقدام نمایند.
تقلب: عبارت از استفاده محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات یا امکانات بهنحویکه مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه 
نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف می باشد و متخلف به تنبیه بند ٦(نمره ٠/٢٥) و یکی از تنبیهات بندهای ١تا ٥ نیز 
محکوم شده و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه بند ٦ در درس جدید به یکی از تنبیهات بندهای ٩ تا ١٢ نیز محکوم 

میگردد. 
تخلف:به همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آنها محرز نگردد، تخلف 

دانشجو وفق ماده فوق، احراز و صرفا به یکی از تنبیهات بندهای ١تا ٥ محکوم می شود.
تعلیق تنبیه بند ٦ برای تقلب: معادل حذف درس و تکرار مجدد درس در نیمسال بعدی می باشد.

نمونه هایی از مصادیق تقلب یا تخلف
به همراه نداشتن کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه آزمون 

صحبت با دیگران 
نگاه کردن به برگه آزمون دانشجوی دیگر 

استفاده از فرمول یا نوشته  
تعویض یا تبادل برگه یا یادداشت با دیگران 

به همراه داشتن تلفن همراه،تبلت،ماشین حساب قابل برنامه ریزی و.. 
خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان(امحا و پاره کردن ورقه امتحان) 

نوشتن نام غیر واقعی روی برگه آزمون 
نوشتن مطالب(کف دست، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه ، روی صندلی..) 



بلعیدن،پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب 
همراه داشتن برگه فاقد مهر اداره امتحانات 

فرستادن شخص دیگر به جای خود در جلسه آزمون 
شرکت در آزمون به جای دیگری 

ترک جلسه امتحان پیش از امضا لیست حضور و غیاب 
ایجاد تشنج و اخالل در نظم و آرامش جلسه 

موفق، پاینده و با عزت باشید

دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان


