اهم آییننامه و شیوهنامه اجرایی کمیته انضباطی در خصوص امتحانات
 .1تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطالعات ،تجهیزات و یا امکانات ،به صورتی که مجاز نباشد،
همراه با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف.
 .2گزارش مراقب ،اولین و مهمترین دلیل و سند احراز تخلف دانشجوست که در شوراهای انضباطی دانشگاه
و مرکزی به عنوان دلیل مورد استفاده قرار میگیرد.
 .3دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب ،مشمول یکی از بندهای  1تا  5و بند  6به صورت تعلیقی
میگردد .پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع میگردد.
 .4طبق صورتجلسه گزارش تخلف انضباطی در جلسه امتحان ،الزم است در صورت همراه داشتن برگه
تقلب ،جزوه و  ،...مدارک و مستندات از دانشجو اخذ شده و بعد از جلسه همراه با کاربرگ شماره ،23
به انضمام سؤال امتحانی و پاسخنامه دانشجو به این دبیرخانه ارسال گردد.
 .5طبق ابالغیه شورای انضباطی ،دانشجوی متخلف میتواند از تمام مدت زمان امتحان استفاده نماید .و به
هیچ وجه ،دانشکده حق ممانعت از ادامه پاسخگویی به سؤاالت توسط دانشجو را ندارد؛ مگر در موارد
خاص که حضور وی موجب ایجاد تشنّج در جلسه امتحان شود که در این صورت حضور حراست
دانشکده و تشخیص وی برای ممانعت از ادامه امتحان دانشجو ضروری است.
 .6در خصوص تخلف بند /1ب (تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط) ،چنانچه استاد مربوطه هر درس ،به
همراه داشتن وسایل جانبی اعم از جزوه ،گوشی تلفن ،تبلت و  ...را ممنوع اعالم کرده باشد و مسئولین
دانشگاه قبل از امتحانات در خصوص به همراه نداشتن وسایل فوق اطالع رسانی کرده باشند اگر دانشجویی
در جلسه امتحان ،صرفاً این قبیل وسایل را به همراه داشته و اقدام به استفاده از آن ننماید .به عنوان مرتکب
تخلف بند /5د (عدم رعایت شئون دانشجویی) شناخته خواهد شد.
 .7در صورت اقدام به استفاده از وسایل جانبی نماید ،به عنوان مرتکب تخلف بند /1ب (تقلب در امتحان یا
تکالیف مربوط) نیز شناخته خواهد شد .نظر به اینکه انتفاع دانشجو از وسایل فوق در کشف حقیقت و
انتساب تقلب به دانشجو موثر است در صورتی که گزارش مراقب به تأیید معاونت آموزشی رسیده باشد
الزم است نظر استاد نیز در خصوص انتفاع یا عدم انتفاع اخذ و ضمیمه پرونده شود.
 .8در صورت ممنوعیت به همراه داشتن تلفنهای همراه ،دانشگاه باید محلی را برای امانت گذاشتن پیشبینی
نماید؛ در غیر این صورت ،خاموش بودن آن ضروری است.

 .9در صورت روشن بودن گوشی یا تبلت  ،...دانشجو به عنوان مرتکب تخلف بند /5د (عدم رعایت شئون
دانشجویی) شناخته خواهد شد.
فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان

/2/1ب– فرستادن دیگری به جای خود در امتحان .متخلف ،به تنبیه مندرج در بند  6در درس مربوط و
یکی از تنبیهات مندرج در بندهای  9تا  12محکوم میشود.
/2/2ب– شرکت به جای دیگری در امتحان
متخلف ،به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای  9تا  12محکوم میشود.
تبصره  -1کلیه آزمونهایی که از سوی دانشگاه ،به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعالم میشوند،
مشمول بندهای /1ب و /2ب میشوند.
تبصره  -2نقض مقررات جلسه امتحان ،بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که
عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند ،مشمول بندهای /1ب و /2ب نمیشود.
تبصره  -3ارتکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون ،به تناسب مورد میتواند موجب تشدید تنبیه انضباطی
تا  2بند باالتر از سقف تنبیه گردد.
/2/3ب– فرستادن دیگری به جای خود در کالس درس یا شرکت به جای دیگری در کالس درس
متخلف ،در نوبت اول ،به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای  1تا  3محکوم میشود .چنانچه ،این تخلف
در یک درس بیش از حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات آموزشی استمرار یافته باشد ،عالوه بر اجرای
ضوابط آموزشی در قبال غیبتهای مذکور برای دانشجوی دارنده درس ،هر یک از متخلفین ،به یکی از
بندهای  5یا  9محکوم میگردد.
تبصره  -2از ماده  :14اگر به دستور رئیس دانشگاه (طبق تبصره  2ماده  6آییننامه) و یا به واسطه طوالنی
شدن رسیدگی به پرونده(بدون مجوز آییننامه) ،دانشجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده
باشد و حکم انضباطی صادر شده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد ،از دانشجو امتحان
مجدد گرفته میشود.

