
 مربوط به تخلفات آموزشی دانشجویان بخشی از شیوه نامه اجرایی انضباطی

 

 تقلة در امتحان یا تکالیف مرتوط -/ب1

ٍ تقلة عثارت است اس استفادٌ داوطجً اس اطالعات، تجُیشات ي یا امکاوات ، تٍ صًرتیکٍ مجاس وثاضذ، تاا صداذ صثلار تازاا ارا ا     

 وتیجٍ یک فعالیت آمًسضر یا پژيَطر مًظف.

مزتاً  ي متىاساة تاا واً       در خدًظ امتحان یا تکالیف 6متخلف، چىاوچٍ، اس تقلة مىتفع ضذٌ تاضذ تٍ تىثیٍ مىذرج درتىذ 

صاتل تطاذیذ   11تا  9ضًد. در صًرت تکزار تخلف، تىثیٍ تٍ یکر اس تىذَاا محکًم مر 5تا 1تقلة تٍ یکر اس تىثیُات تىذَاا 

 است.

تقلة در جلسٍ آسمًن تا گشارش مزاصثیه جلسٍ ي وظز ماذر  یاا داوطاکذٌ ي تدییاذ معايوات آمًسضار تاٍ ضاًراا          -1تثدزٌ 

 گزدد.مر   اوضثاطر ارسال 

 گزدد.قلة تاضذ ویش مطمًل مًضً  اوتفا  مرپاسخ اضتثاَر کٍ وتیجٍ استفادٌ محزس داوطجً اس ت -1تثدزٌ 

 گزدد./الف ویش مر4/4تقلة در پایان وامٍ ي رسالٍ دکتزا، عاليٌ تز تکزار در ، مطمًل تىذ  -3تثدزٌ 

 تا ضذ. تزاا تقلة، معادل حذف در  یا تکالیف مزتً ، تا الشام در تکزار آن مر 6تعلیق تىثیٍ تىذ  -4تثدزٌ 

 گزدد. مر تٍ صًرت تعلیقر 6ي تىذ  5تا  1را کىىذٌ در اوجام تقلة، مطمًل یکر اس تىذَاا داوطجًا َمکا -5تثدزٌ 

 فرستادن شخص دیگري ته جاي خود ته امتحان یا شركت ته جاي دیگري در امتحان.   -/ب2

 .فزستادن دیگزا تٍ جاا خًد در امتحان– /ب 1/1

 ضًد. محکًم مر 11تا   9تىثیُات مىذرج در تىذَاا در در  مزتً  ي یکر اس  6 متخلف، تٍ تىثیٍ مىذرج درتىذ

 ضزکت تٍ جاا دیگزا در امتحان– /ب 1/1

 .ضًد محکًم مر 11تا  9مىذرج در تىذَاا  متخلف، تٍ یکر اس تىثیُات

/ب 1کلیٍ آسمًن َایر کٍ اس سًا داوطگاٌ، تٍ عىًان آسمًن رسمر تٍ داوطجًیان اعالم مر ضًوذ، مطمًل تىاذَاا   -1تثدزٌ 

 ضًوذ. مر     /ب 1 ي

، تذين ارتکاب فعلر اس جاوة متخلف یا يجًد صزا ه دیگاز کاٍ عامال معىاًا در تخلاف      نات جلسٍ امتحاروقض مقز -1تثدزٌ 

 ضًد. /ب ومر1/ب ي 1تقلة را محزس وکىذ، مطمًل تىذَاا 

تىاذ تاارتز اس    1 ٍ اوضاثاطر تاا  تًاوذ مًجة تطاذیذ تىثیا   ارتکاب َز وً  تخلف در جلسٍ آسمًن، تٍ تىاسة مًرد مر -3تثدزٌ 

  .سقف تىثیٍ گزدد

 فزستادن دیگزا تٍ جاا خًد در کال  در  یا ضزکت تٍ جاا دیگزا در کال  در – /ب 3/1



ضًد. چىاوچٍ، ایه تخلف در یاک در  تایص اس    محکًم مر 3تا  1مىذرج در تىذَاا  متخلف، در وًتت ايل، تٍ یکر اس تىثیُات

در مقزرات آمًسضر استمزار یافتٍ تاضذ، عاليٌ تز اجزاا ضًاتط آمًسضر در صثال غیثتُااا ماذکًر   حذ مجاس غیثت تعییه ضذٌ 

 گزدد محکًم مر 9یا  5تزاا داوطجًا داروذٌ در ، َز یک اس متخلفیه، تٍ یکر اس تىذَاا 


