
  کشور يقاتيتحق و يعال آموزش موسسات و ها دانشگاه يعلم اتيه يانتظام مقررات

  جرائم و يانتظام تخلفات

  

  :است ريز قرار به يعموم اخالق و شرع خالف اعمال و يانضباط تخلفات شامل جرائم و يانتظام تخلفات :۷ ماده

 موجه عذر اي و اجازه بدون بتيغ اي و خدمت ترک -۱

 دانشگاه مقررات و نيقوان ياجرا از تخلف -۲

 فيوظا انجام در يورز غرض اي يانگار سهل -۳

 دانشگاه مقامات يقانون دستورات ياجرا از تمرد -۴

 يدولت اموال و امکانات از مجاز ريغ استفاده -۵

 .دارند را آن افتيدر حق ياشخاص به مدارک ميتسل از يخوددار اي و ندارند را آن افتيدر حق که ياشخاص به مدارک ميتسل -۶

 آن ريغ و محرمانه از اعم دانشگاه مدارک و اسناد و يدولت وجوه و اموال حفظ در تسامح -۷

 اوراق رييتغ اي و يامتحان يها برگه ضيتعو اي و يامتحان سوالت يافشا -۸

 دانشگاه محرمانه اسناد يافشا -۹

 يدولت وجوه و اموال ليم و فيح و دانشگاه مدارک و اسناد مجاز ريغ ياخفا و بردن نيب از -۱۰

 .است يشغل شئون و تيثيح هتک موجب که يعموم اخالق خالف اعمال ارتکاب و ادياعت -۱۱

 ياسالم حجاب تيرعا عدم و شرع خالف اعمال ارتکاب -۱۲

 آن مشابه يفرماسونر التيتشک و منحله ساواک و ضاله فرق از يکي در تيعضو -۱۳

 يالحاد يها گروه و احزاب نفع به غيتبل اي تيفعل اي تيعضو -۱۴

 ياسالم مقدسات به نيتوه و يالحاد يها شهياند يلقا -۱۵

 به تظاهرات و تحصن, اعتصاب و ها کالس کشاندن ليتعط به ليقب از ياسالم يجمهور نظام مصالح خالف اعمال ارتکاب -۱۶

 دانشگاه طيمح در مجاز ريغ طور

 يعلم اتيه وعضو و رديگ يم صورت ييقضا صالح مرجع در ۱۶ و ۱۴, ۱۳, ۱۰ يبندها در مذکور جرائم و تخلفات اثبات :تبصره

  .ديآ يم در قيتعل حالت به ييقضا مرجع در يدگيرس مدت در

  يانتظام يمجازاتها

  :از عبارتند تياهم بيترت به ها مجازات انواع :۸ماده

 يشفاه اخطار و احضار -۱

 پرونده در درج با يکتب خطار -۲

 پرونده در درج با يکتب خيتوب -۳

 ماه سه تا ماه کي از, سوم کي تا يافتيدر يايمزا و حقوق کسر -۴

 سال دو تا سال کي از رتبه قيعلت -۵


