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 1/  مقدمه

 

 مقدهم
 یکم

حاکمیهت  »ای بسامان و مبتنهی   دت برای تحقق و تثبیت جامعههمجا

اسهت.   الت تاریخ معاصهر ایهران بهود    از عوامل موثر بر تحو« قانون

 ها در زمانهه خهود   هدتامجبارز این  های ثمر از نیز انقالب اسالمی 

از همهان روزههای نخسهت بهر     رهبهران آن  پدیدآورندگان و بود که 

که با استقرار نظام جمههوری   همچنان اند. حاکمیت قانون تأکید داشته

در دسهتور کهار    اسالمی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشهتن آن 

مهداری   اهمیت قهانون لت یازدهم نیز، از آغاز کار، بر دوقرار گرفت. 

آگا  بود  و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راسهتای تحقهق و   

 .است تقویت آن گام برداشته

 

 دوم

گرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مسهتلزم   شدن قانون نهادینه 

اعی )از جمله نهاد آموزش( و از بسط و تقویت آن در نهادهای اجتم

مهداری اسهت.    پذیری افراد بر مبنای قهانون  سوی دیگر نیازمند جامعه

ای در ایهن زمینهه بهر عههد  گیهرد و بها        تواند نقش ویژ  دانشگا  می
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گرایهی   مند، به بستری مناسب برای تمرین قانون گذاری هدف سیاست

 نیهز نشهجویان  داتهوان امیهدوار بهود کهه      طریق مهی بدل شود. از این 

اجتماعی دانشگا  را دنبال کنند و سفیران قانون در جامعهه    مسئولیت

 باشند. 

 

 سوم

 توسهعه  متهولی  عنوان به ،2علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی معاونت

 گرایهی  قانون فرهنگ تقویت و ترویج ها، دانشگا  اجتماعی و فرهنگی

دان با حقوق آشنایی شهرونبر آن است که  و داند می خود اولویت را

حاکمان و در نتیجه خود، به معین شدن محدود  مسئولیت و تکلیف 

منشهور حقهوق   انجامهد.   مهی  تعیین حدود انتظار و مطالبه شههروندان 

دانان جوان و  شناسان و حقوق به کوشش جمعی از جامعه دانشجویی

 است.  با چنین رویکردی تدوین شد 

مداری، تقویت  انون، تمرین قمنشور عملی تدوین و انتشار هدف

هها و   حس پاسخگویی مسئوالن دانشگاهی و بسط و توسهعه آگهاهی  

 و «ها دانشگا  فضای در نشاط» افزایشهای دانشجویان است.  مهارت

 مههم  دسهتاورد  دوتوانهد   نیز مهی  دانشجویان «انسانی کرامت» ارتقای

 دانشهجویان  عمهومی  مطالبه تنها نه که باشد منشور کاربست و انتشار

 

وزارت »به اختصهار  « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»در این متن به جای  .2

 رود.  به کار میو « علوم



 

 3/  مقدمه

مورد تأکید  (77 :اسراء«) آدَمَ بَنِی کَرَّمْنَا وَلَقَدْ» شریفه آیه حسب هبلک

  .دین مبین اسالم است

 

 چهارم 

هها و در کهل    تأکیهد بهر نیازهها، خواسهته     با دانشجوییمنشور حقوق 

و مجموعهه   قهانون اساسهی   جهان دانشجویی و نیز بر اسهاس  زیست

های اجرایی مصوب در   نامه ها و شیو  ها، دستورالعمل نامه قوانین، آیین

 اسهت  . بهدیهی شد  اسهت مراجع قانونی گردآوری و خالصه سازی 

 در توانههد مههی دانشههجو کههه اسههت مههواردی اعههالن مههذکور، حقههوق

 اسهالمی  جمههوری  موضوعه قوانین و اسالم مقدس شرع چارچوب

 . ها پای فشارد و بر مطالبه آن باشد برخوردار ها آن از ایران

، «آموزشههی و پژوهشههی »هههای  ر حههوز حقههوق دانشههجویی د 

« انضههباطی»و « رفههاهی ه صههنفی»، «سیاسههی»، «اجتمههاعی ه فرهنگههی»

 بها ، فصهلی  منشهور عالو  بر ایهن، در ابتهدای   شد  است.  بندی فصل

ی و ا پایهگنجاند  شد  تا دانشجویان با حقوق « حقوق اساسی»عنوان 

ایهن  آشهنا شهوند.    نیهز  ،قهانون اساسهی  اولیه شههروندی، بهر اسهاس    

بندی معیهار موضهوعی دارد و بها نمهودار تشهکیالتی و اداری       تقسیم

مالک گزینش ایهن کلیهات حقهوقی از     1هماهنگ است. وزارت علوم

 :میان مجموعه قوانین، دو عامل بود  است

 

آموزشی  معاونت اپژوهشی ب و گفت حقوق آموزشی توان . به صورت کلی می1

سهازمان دانشهجویان،    ارفهاهی به   ه فناوری، حقهوق صهنفی   و پژوهشمعاونت و 

Õ 
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این حقوق و مقهررات شهامل حهال     تعداد دانشجویانی که .2

 ؛شود می ناآن

رت عدم هایی که در صو اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه .1

دانشجو و نظام آموزش عالی خواههد  ها متوجه  اجرای آن

 شد.

ههای   نامه به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، اطالعات مربوط به آیین

برای افزایش  یانمربوط به هر حوز ، در پاورقی آمد  است و دانشجو

هها،   نامهه  د به آیهین نتوان آگاهی خود و آشنایی با جزئیات ضوابط، می

های همان بخش مراجعه کنند. بدیهی است  نامه ها و شیو  لدستورالعم

، که بر اساس مجموعه قوانین و مصهوبات موجهود تهیهه    منشوراین 

آموزشی دارد و در پایهان ههر سهال    و   است، فقط شأن ترویجی شد 

وجودآمهد  در قهوانین، قابهل     تحصیلی، بر اساس آخرین تغییراتِ بهه 

ههای   فقط دانشجویان دانشگا  نشورم، عالو  بازنویسی خواهد بود. به

هستند، در بهر   وزارت علومدولتی کشور را، که مستقیماً زیرمجموعه 

بیش در سایر مراکز آموزش عالی ههم   و گیرد، اگرچه کلیات آن کم می

 صادق است. 

 

                                                                                           
و  ،اجتمهاعی  و اجتماعی و حقوق سیاسی با معاونهت فرهنگهی   ه حقوق فرهنگی

 .شود مربوط می سازمان دانشجویانحقوق انضباطی با 



 

 5/  مقدمه

 پنجم

از کلیههه نهادهههای   وزارت علههوممعاونههت فرهنگههی و اجتمههاعی   

، هها  دانشهگا   یی و فرهنگهی های دانشجو دانشگاهی، به ویژ  معاونت

و  ههای دانشهجویی   تشهکل  ،ههای فرهنگهی   های علمی، کانون انجمن

را در این معاونت درخواست دارد تا به سهم خود  عموم دانشگاهیان

ترویج و آموزش ایهن مجموعهه یهاری کننهد و بها بیهان انتقهادات و        

های  خود فضایی پویا برای ایجاد تحولی جدی در آگاهی هایپیشنهاد

های دانشگاهی  در محیط« مداری قانون»وقی دانشجویان و ارتقای حق

 فراهم آورند. 

 

 





 

 

 فصل اول
 حقوق اساسی 





 

 9/  فصل اول: حقوق اساسی

 

 

 

زیربنای تمهامی حقهوق   « کرامت انسانی»اصل بنیادی و اساسی 

دانشهجویان نیهز، کهه     3اساسی است که افراد از آن برخوردارند.

 بخشی از ملت هستند، بهر مبنهای ایهن اصهل، از همهه حقهوق      

و سایر قوانین جمهوری اسهالمی   قانون اساسیاساسی مقرر در 

مواد این فصل بر همهین مبنها تهدوین شهد      ایران برخوردارند. 

 4است.

 عالی آموزش. حق دسترسی به 1ماده 

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است همه امکانات خود  

 5کار گیرد. را برای تسهیل و تعمیم آموزش عالی به
 

به عنهوان یکهی از    انسان، واالی ارزش و کرامت اساسی، قانون دوم اصلدر . 3

های نظام جمهوری اسالمی ایران شهناخته شهد  اسهت. ایهن      مبانی و زیرساخت

ری اسالمی ایران نظامی است بر پایه ایمهان بهه ......    جمهو»دارد:  اصل مقرر می

 «. کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.6

ها،  استخراج شد  و استثنائات آن قانون اساسیاصول مندرج در این فصل، از  .4

اسهت و ههیم مرجهع     مشهخ  کهرد    قانون اساسهی همان استثنائاتی است که 

   ها دخل و تصرف کند، مگر به موجب قانون. تواند در آن ری نمیدیگ

 ام. ی. اصل س5
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 بر حریم خصوصی. حق 2ماده 
تعرض به حیثیت، جان و مال مردم و نیز تفتیش عقاید ممنهوع  

 6است.

 از حقوق برابر  برخورداری. حق 3ماده 

ی افهراد ملهت بایهد از همهه حقهوق انسهانی، فرهنگهی و         همه 

 7اجتماعی برخوردار باشند.

 حق منع تبعیضات ناروا  .4ماده 

رابر برخوردارنهد  های ب ی افراد ملت )زن و مرد( از فرصت همه

 8و اصل بر رفع تبعیضات نارواست.

 حق دادخواهی .5ماده 

توانهد بهرای    دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس مهی »

 9«های صالح مراجعه کند. دادخواهی به دادگا 

 

 .وسوم ودوم و بیست صول بیست. ا6

 .. اصل بیستم7

 .. بند نهم اصل سوم و اصل نوزدهم2

 .وچهارم صل سی. ا9



 

 11/  فصل اول: حقوق اساسی

 حق برخورداری از دادرسی عادالنه .6ماده 

 27هرکس حق برخورداری از دادرسی عادالنه دارد.

 ی بیانحق آزاد .7ماده 

مگهر آنکهه مخهل     ،نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»

 11«مبانی اسالم و یا حقوق عمومی باشد.

 های سیاسی و صنفی حق تشکیل انجمن .8ماده 

های سیاسی  ها و انجمن جمعیت ، عضویت و شرکت درتشکیل

و صنفی و اسالمی، که پایبند بهه اصهول و مهوازین جمههوری     

 12ت.اند، آزاد اس اسالمی

 حق تشکیل اجتماعات .9ماده 

آمیز، بدون حمل سهال    تشکیل اجتماعات و تظاهرات مسالمت

مخل مبانی اسالم یا نظم عمهومی نباشهد، آزاد    که ای و به گونه

 13است.
 

 .ونهم تا سی موچهار ودوم و اصول سی صل سی. ا27

 .وچهارم . اصل بیست22

 .وششم . اصل بیست21

 .وهفتم بیست . اصل23
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 حق برخورداری از تأمین اجتماعی .11ماده 

صورت بیمهه و غیهر  حقهی     برخورداری از تأمین اجتماعی به»

 14«است همگانی.

 حق برخورداری از سطح زندگی مناسب .11ماده 

همه افراد حق دارند که از سهطح زنهدگی مناسهبی برخهوردار     »

 25«باشند و قادر به برآورد  کردن نیازهای اولیه خود باشند.

 حق مشارکت در زندگی فرهنگی .12ماده 

شهد  در انجهام مراسهم     ههای دینهی شهناخته    ها و اقلیهت  قومیت

ها آزادند،  ها و انجمن جمعیت فرهنگی و عبادی خود و تشکیل

هها مخهل مبهانی اسهالم و      گونه مراسم و انجمن تا جایی که این

 16نظم عمومی نباشد.

 

 .و نهم . اصل بیست24

 .وسوم . اصل چهل25

 .وششم ل پانزدهم و بیستو. اص26



 

 13/  فصل اول: حقوق اساسی

 محدود بودن تخلفات به حدود قوانین .13ماده 

صهراحت قهوانین و مقهررات     هیم عملی تخلف نیست، مگر به

 27االجرا. الزم

 

 

 

 .قانون مجازات اسالمی 1. ماد  27





 

 

 فصل دوم
 حقوق آموزشی وژپوهشی 





 

  11 فصل دوم: حقوق آموزشی و پژوهشی /

 

 

 

 

 

 دانشگاهیتحصیل  حق .14ماده 

 به تحصیل ورودحق : الف

شرایط عمومی ورود به آموزش عهالی برابهر   »هر شهروندی که 

باشهد و طبهق     را داشهته « صال  ذی مصوبات و مقررات مراجع

محهرز شهود، حهق    « اش توانمندی علمی»مقررات وزارت علوم 

دانشهجو   ،ورود به نظام آموزش عالی دارد و پهس از ثبهت نهام   

، دفترچهه کنکهور  طبهق مهوارد مصهر  در     .22دشو محسوب می

 از: ستا شرایط عمومی ورود به آموزش عالی عبارت

قاد به اسالم یا یکی از ادیان مصر  )کلیمی، مسیحی اعت .2

   ،و زرتشتی( در قانون اساسی

 ،نداشتن عناد با نظام جمهوری اسالمی ایران .1

 

 .نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی آیین 3ماد  . 22
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مبارز  مسلحانه با نظام  شاملفقط مصادیق عناد  توضیح:)

داشهتن وابسهتگی تشهکیالتی بهه     و ری اسالمی ایران جمهو

 است.( ها های محارب و کمک به آن گروهک

  ،عدم احراز فساد اخالقی .3

مصادیق فساد اخالقهی شهامل اعتیهاد بهه مهواد       توضیح:)

   (مخدر و اشتهار به فحشا است.

احهراز شهرایط عمهومی داوطلبهان اسهتعالم       تذکر مهم:)

   (ع قانونی است.شود و این کار بر عهد  مراج می

برخورداری از توانهایی جسهمی متناسهب بها رشهته یها        .4

 .های انتخابی رشته

 تحصیل  ادامهحق  :ب

اجاز  ندارد دانشجو را از ادامه تحصیل منع کند، مگر  29مؤسسه

ههای آموزشهی( یها     نامه )در چارچوب آیین 17به دالیل تحصیلی

 نامههه شههیو و  نامههه آیههینبههه دالیههل انضههباطی )در چههارچوب  

 

ییهد  أمهورد ت  سسات آمهوزش عهالی   ؤها و م سسه، کلیه دانشگا ؤ. منظور از م29

 . است وزارت علوم

به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز یا سنوات بیش از حهد  . اخراج تحصیلی 17

 24گیرد که تشخی  آن بر عهد  معاونت آموزشی اسهت )مهاد     مجاز انجام می

 (.نامه کارشناسی ارشد آیین
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(. مرجع رسهیدگی بهه مهورد اول )اخهراج تحصهیلی(      انضباطی

معاونههت آموزشههی و مههورد دوم )اخههراج انضههباطی( شههورای  

شهد ،   انضباطی مرکزی وزارت علوم است. به جز مهوارد گفتهه  

هیم نهاد یا شورای دیگری حق صدور حکم اخراج دانشجویان 

 را ندارد.

 امه تحصیل در صورت محکومیت قضاییحق اد :پ

مامی جرایم، در صورت محکومیت قضایی که منتههی بهه   در ت»

بازداشت موقت یا حبس گردید  باشد، چنانچه حکم انضهباطی  

محرومیت از تحصیل صادر نشود، مدت بازداشهت یها حهبس،    

سنوات دانشجو محسوب نگردید  و پس از پایهان مهدت    ءجز

تواند ادامه تحصیل نمود  و دانشگا  باید به نحو  می ،محکومیت

ضی نسهبت بهه ادامهه تحصهیل دانشهجو مسهاعدت نمایهد.        مقت

چنانچه مدت محکومیت از مدت مجاز مقطع تحصهیلی بیشهتر   

باشد، دانشگا  موظف است نحو  ادامه تحصیل را بها موقعیهت   

 12.«جدید آموزشی تطبیق دهد

 

  .نامه انضباطی شیو  4ماد   5. تبصر  12



 منشور حقوق دانشجویی/  21

 حق بازگشت به تحصیل :ت

صهورت   تواند در دانشجوی منصرف یا اخراجی از تحصیل می»

آزمهون شهرکت    امهل بها مؤسسهه، مجهدداً در    تصفیه حسهاب ک 

 11«نماید.

 های برابر آموزشی حق برخورداری از فرصت .15ماده 

 تحصیالت تکمیلی  در دوره

همه داوطلبان ورود به تحصیالت تکمیلهی و تخصصهی، حهق    

های یکسان آموزشی برخوردار باشند و هر نوع  دارند از فرصت

قهراری عهدالت   برقهانون  بندی جهز در مهواردی کهه در     سهیمه

 ، ممنوع است.آمد  آموزشی

 حق انتخاب واحد  .16ماده 

سال  های کاردانی و کارشناسی هر نیم تواند در دور  دانشجو می

در ایهن   13واحد درسی انتخاب نماید. 17و حداکثر  24حداقل 

در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل فقهط دو  »دور ، 
 

 .نامه کارشناسی ارشد آیین 24ماد   1. تبصر  11

، نامههه کههاردانی و کارشناسههی آیههین 7 مههاد هههای  و تبصههر  29 مههاد . طبههق 13

، دانشهجویان   بهود   27سهال گذشهته حهداقل     ها در نیم دانشجویانی که معدل آن

 مشروطی و دانشجویان ترم آخر از این قاعد  مستثنا هستند.
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توانهد آن دو درس را   ، مهی باشهد   ماند  داشهته  درس نظری باقی

در دور  کارشناسهی   14«صهورت معرفهی بهه اسهتاد بگذرانهد.      به

 21و حهداکثر   2سال حداقل  تواند در هر نیم ارشد، دانشجو می

 15واحد انتخاب کند.

حق برخورداری از ارزشیابی عادالنه و  .17ماده 

 اعتراض به نمره 

مدرس هر درس موظف است گهزارش نمهر  ارزیهابی نههایی     »

درس دانشههجویان را ظههرف مههدت د  روز از تههاریخ برگههزاری 

سال آن درس به ادار  آمهوزش دانشهکد  یها واحهد      امتحان نیم

مربوط اعالم نماید. دانشجویی که تقاضای تجدید نظر به نمهر   

تواند ظرف مهدت یهک هفتهه از     باشد، می  ارزیابی درسی داشته

را بهه ادار   تاریخ اعالم نمر ، تقاضای تجدید نظر کتبهی خهود   

آموزش دانشکد  یا واحد مربوط تسلیم کند. مدرس ههر درس  

نیز موظف است، ظهرف مهدت یهک هفتهه از تهاریخ دریافهت       

 

  .نامه کاردانی و کارشناسی آیین 2 . ماد 14

مهذکور،   نامهه  آیهین  9. همچنین طبق مهاد   نامه کارشناسی ارشد آیین 7. ماد  15

دانشجویی کهه بهه دلیهل غیبهت موجهه )بهه        22دانشجوی ترم آخر و طبق ماد  

اش حذف شد  و تعداد واحدهایش کمتر از حد  تشخی  مؤسسه( واحد درسی

 هستند.  است، از این قاعد  مستثنا اب شد  نص
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تقاضای تجدید نظهر دانشهجویان، بهه اعتراضهات رسهیدگی و      

اشتباهات احتمالی را برطرف و نمر  قطعی را به ادار  آمهوزش  

  درس پهس از  نمهر  ....  دانشکد  یا واحد مربوط اعهالم کنهد.  

   16«قطعی شدن غیرقابل تغییر است.

 حق فرصت جبران .18ماده 

انهد بهه حهد     نظام آموزش عالی برای دانشجویانی کهه نتوانسهته  

فرصهت   ،یابند نامه( دست ها یا پایان  )در آزمون نصاب ارزشیابی

دانشهجویی  »جبران قائل است. در دور  کاردانی و کارشناسهی،  

  قبولی کسهب نکنهد، چنانچهه در    که در یک یا چند درس نمر

بگذرانهد،   24های بعدی دروس فوق را با حداقل نمهر    سال نیم

سال  شود و در معدل نیم نمر  قبلی از کارنامه دانشجو حذف می

در دور  کارشناسی ارشد و  17«.فوق و کل محاسبه نخواهد شد

ت أنامهه دانشهجو از نظهر هیه     دکتری نیز، در صورتی کهه پایهان  

توانههد در چههارچوب  ل قبههول نباشههد، دانشههجو مههیداوران قابهه

نامه خود را تکمیل و دوبار  از آن دفهاع   ، پایاننامه آیینمقررات 

 12کند.
 

  .نامه کاردانی و کارشناسی آیین 27ماد   4و  1، 2های  تبصر . 16

  .مه کاردانی و کارشناسینا آیین 27. ماد  17

  .نامه دکتری آیین 9و ماد   نامه کارشناسی ارشد آیین 11. ماد  12
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 حق درخواست تمدید سنوات  .19ماده 
شهد  در   در صورتی که دانشجو در طول دور  تحصهیلی تعیهین  

توانهد   قادر به اتمام درس خود نباشد، می های آموزشی نامه آیین

تمدید سنوات اقدام کند. این حق منوط به موافقت مراجع  برای

 37است. 19صال  ذی

 نامه حق انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان .21ماده 

دانشجو حق دارد استاد راهنما را به گرو  آموزشی پیشنهاد دهد 

و نهایی شدن این پیشنهاد، منوط بهه موافقهت اسهتاد راهنمها و     

توانهد از   د. استاد راهنمها مهی  تصویب گرو  آموزشی خواهد بو

همچنین دانشهجو حهق دارد    32داخل یا خارج از مؤسسه باشد.

نامه را با هماهنگی استاد راهنما انتخاب کند و بهه   موضوع پایان

 

. مرجع رسیدگی به درخواست تمدید سهنوات دانشهجو در دور  کارشناسهی    19

در دور  کارشناسی ارشد، شورای تحصهیالت  و موارد خاص،  بررسی کمیسیون

با پیشهنهاد  ) سال نیم  مدید یکبرای تنیز در دور  دکتری  است. تکمیلی دانشگا 

بها پیشهنهاد اسهتاد    )سهال   نهیم   و برای بیش از یک آموزشی،گرو  ( استاد راهنما

کمیسهیون بررسهی مهوارد     (شورای تحصیالت تکمیلهی مؤسسهه   تأییدراهنما و 

 .استخاص 

  .نامه دکتری آیین 22و ماد   نامه کارشناسی ارشد آیین 25. ماد  37

  .نامه دکتری آیین 4و ماد   نامه کارشناسی ارشد آیین 22ماد   چارپوب در. 32
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شورای تحصیالت تکمیلی پیشنهاد دهد. تصویب آن بهر عههد    

 .  31شورا خواهد بود

 حق مالکیت فکری .21ماده 

می خود )مقاله، جهزو ، یادداشهت   دانشجو مالک فکری آثار عل

   33نامه و...( است. کالسی، پایان

 حق برخورداری از حمایت پژوهشی .22ماده 

منههدی از امکانههات و  تمههام دانشههجویان از حههق برابههر در بهههر 

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بهرای انجهام امهور علمهی و     

نامه برخوردارنهد. همچنهین همهه دانشهجویان  پژوهشهگر       پایان

تواننهد از خهدمات مهادی و معنهوی مؤسسهات و نهادههای        می

ن امربوط، از جمله صهندوق حمایهت از پژوهشهگران و فنهاور    

 ، استفاد  کنند.  34این صندوق اساسنامهکشور در چارچوب 

 

 .نامه دکتری آیین 6. ماد  31

 . 2342 ،لفان، مصنفان و هنرمندانؤحمایت از حقوق م قانون. 33

  .شورای عالی انقالب فرهنگی 12/27/2329مورخ  127. مصوب جلسه 34
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 های علمی  حق شرکت در جشنواره .23ماده 

ههای علمهی و    از جمله حقوق دانشجویان شرکت در جشهنوار  

ههای علمهی    ترین جشنوار  ها است. مهم ر رقابت در این جشنوا

جهوان خهوارزمی )در حهوز       از: جشهنوار   است کشور عبارت

(، جشهنوار  فهارابی )در حهوز  علهوم انسهانی(،      فناوریعلم و 

جشنوار  شیخ بههایی )در  ، )ص(پیامبر اعظم فناوریجایز  علمی 

 35 ( و جشنوار  ملی پژوهش.فناوریحوز  

 حق مرخصی  .24ماده 
تواند در صورت موافقت مؤسسه، در دور  کاردانی  جو میدانش»

سال و در دور  کارشناسی پیوسته  و کارشناسی ناپیوسته یک نیم

مرخصهی   36.«سال از مرخصی تحصهیلی اسهتفاد  نمایهد    دو نیم

زایمان و مرخصهی اسهتعالجی )بهه تشهخی  پزشهک معتمهد       

سهال تحصهیلی و بهدون احتسهاب در سهنوات       مؤسسه( دو نیم

ارشههد در هههر سههه شههیو   انشههجوی دور  کارشناسههی اسههت. د

 

 ،(2325مصهوب  ) نامهه جشهنوار  جهوان خهوارزمی     آیهین بهه   کنیهد . مراجعه 35

اساسهنامه جهایز  علمهی    و  (2326مصوب ) المللی فارابی نامه جشنوار  بین آیین

 و... . (2392مصوب ) (ص)فناوری پیامبر اعظم

 .نامه کاردانی و کارشناسی آیین 12. ماد  36
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تواند حداکثر یک  پژوهشی( می ه )آموزشی، پژوهشی و آموزشی

سهنوات   ءسال از مرخصی تحصیلی اسهتفاد  کنهد، کهه جهز     نیم

  37آید. تحصیلی دانشجو به حساب می

 حق تغییر رشته و گرایش  .25ماده 
داشهتن   های کاردانی و کارشناسهی پیوسهته بها    دانشجویان دور 

، فقط برای یک بهار در طهول دور  تحصهیل    32برخی از شرایط

توانند از یک رشته یا گهرایش بهه رشهته یها گهرایش دیگهر        می

تحصیلی در آن گرو  آزمایشی یا در گرو  آزمایشی دیگهر و در  

تغییهر رشهته در    39همان مؤسسه، تغییر رشته یا گهرایش دهنهد.  

   47دور  کارشناسی ارشد ممنوع است.

 

 . نامه کارشناسی ارشد آیین 23. ماد  37

 .2: از سهت این شرایط عبارت ا نامه کاردانی و کارشناسی آیین 15ماد  طبق . 32

کمتهر نبهودن   . 1وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مؤسسه، 

نمر  اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمر  کشوری آن رشهته یها گهرایش    

امکهان ادامهه تحصهیل دانشهجو در سهنوات      . 3در مؤسسه )در سهال پهذیرش(،   

 ی مؤسسه.شورای آموزش تأییدموافقت گرو  آموزشی و  .4و  ،ماند  باقی

 .نامه کاردانی و کارشناسی آیین 15. ماد  39

 . نامه کارشناسی ارشد آیین 26. ماد  47
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 حق مهمان شدن و انتقالی  .26ماده 

ههای کهاردانی و کارشناسهی     میهمانی و انتقال دانشجو در دور 

انتقال دانشجو »گیرد.  انجام می و انتقال نامه میهمانی آیینمطابق 

از یک مؤسسهه بهه مؤسسهه دیگهر در دور  کارشناسهی ارشهد       

ل از دور  شههبانه بههه روزانههه،  ممنههوع اسههت. همچنههین انتقهها 

جههازی اعههم از )روزانههه و شههبانه( و از    حضههوری و م نیمههه

. انتقهال از یهک   اسهت های غیردولتی به دولتهی ممنهوع    دانشگا 

سسهه  ؤاختیهار م شیو  به شیو  دیگر با رعایت سنوات دور  در 

. هر دانشجو در هر سه شیو  کارشناسی ارشد )آموزشهی،  است

سهال را   تواند حداکثر دو نیم پژوهشی( می ه پژوهشی و آموزشی

 42«.فقت مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراندبا موا

 و« ممتاز»، «نخبه»حقوق دانشجویان  .27ماده 

 «استعداد درخشان»

، بهر اسهاس   «اسهتعداد درخشهان  »و « ممتاز»، «نخبه»دانشجویان 

و حقوق آموزشهی   هاضوابط و مقررات موجود، از برخی امتیاز

 

 .نامه کارشناسی ارشد آیین 26. ماد  42
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گهان حمایهت   و پژوهشی برخوردارند و از طرف بنیاد ملی نخب

  41شوند. می

 

 

، شهورای عهالی انقهالب    2324)مصهوب   اساسهنامه بنیهاد ملهی نخبگهان    . به 41

ن ت امنای ایأهای مصوب هی و دستورالعمل ها نامه ها، بخش نامه آیینفرهنگی( و 

، نامهه پشهتیانی و حمایهت از نخبگهان و اسهتعدادهای برتهر       آیهین بنیاد از جمله 

دستورالعمل ارائه تسهیالت ، دستورالعمل حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر

 . کنیدمراجعه .. .و خدمات نظام وظیفه به نخبگان و استعدادهای برتر



 

 

 فصل سوم
 رافهی ــــــ حقوق صنفی





 

  31 فصل سوم: حقوق صنفی و رفاهی /

 

 

 

 رفاهیـ  حق برخورداری از شورای صنفی .28ماده 
، 43دانشههجویان حههق دارنههد در چههارچوب قههوانین و مقههررات 

رفههاهی داشههته باشههند. ایههن شههورا مرکههب از ههه شههورای صههنفی

ها  نمایندگان دانشجویان هر مؤسسه است که با رأی مستقیم آن

انعکاس، پیگیری حهل مشهکالت و   »شود و وظایف  خاب میانت

ن ارائه خدمات بهتر به دانشجویان از طریهق تعامهل بها مسهئوال    

کلیههه »بههر عهههد  دارد.  45را در محورهههای متعههدد 44«مؤسسههه

اند به منظهور بررسهی مشهکالت و     های مؤسسه مکلف معاونت

 

 ورالعمل شورای صنفیدستو  نامه شورای صنفی آیینیات این قوانین در ئجز. 43

 قابل دستیابی است.

  .نامه شورای صنفی آیین 3. ماد  44

این امور شامل امور خدماتی و رفاهی از قبیل  ،نامه شورای صنفی آیینطبق  .45

ههای دانشهجویی،    ها و دفاتر تکثیر، ایاب و ذهاب دانشجویان، وام امور فروشگا 

سسه، کتابخانهه، امهور   ؤانشجویی مای د مراکز درمانی، امور ورزشی، مراکز رایانه

های دانشجویی، برگزاری  های غذاخوری مربوط به کیفیت غذا و بهداشت محیط

 شود. ن و... میجلسات پرسش و پاسخ دانشجویان برای تبادل نظر با مسئوال
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سال تحصیلی، حداقل یهک جلسهه    پیشنهادهای شورا در هر نیم

 46«اعضای شورای .صنفی  مؤسسه برگزار نمایند.با 

 حق برخورداری از وام تحصیلی .29ماده 
از  47تواند در صورت برخورداری از شرایط الزم هر دانشجو می

منهد شهود. ایهن     های تحصیلی صندوق رفا  دانشجویان بهر  وام

)وام شهههریه بههرای   از وام تحصههیلیاسههت  ههها عبههارت  وام

تفاعی و...(، وام مسکن، وام ازدواج، وام دانشجویان شبانه، غیران

نامه، خریهد عینهک طبهی و...(، ودیعهه      ضروری )بیماری، پایان

مسکن متأهلی، ودیعه مسکن مجردی، وام بیمه دانشجویی، وام 

ضروری دانشجویان مبتکر، تسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان 

ورزشی، وام یا کمک هزینهه مهوارد خهاص، پرداخهت وام بهه      

دید  در حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله  یان خسارتدانشجو

ای در زمینه اعطها و بازپرداخهت    همچنین تسهیالت ویژ  .42و...

 

 . نامه شورای صنفی آیین 2ماد  . 46

و   اد  از وامنامهه اسهتف   آیهین یات بهه  ی آشنایی با این شرایط و سایر جزئ. برا47

 مراجعه کنید.  استفاد  از وام  دستورالعمل

 . نامه استفاد  از وام آیینفصل سوم  29تا  27مواد  .42
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شهد    در نظهر گرفتهه   « نمونهه »و « ممتهاز »وام برای دانشجویان 

 49است.  

 حق برخورداری از بیمه درمانی .31ماده 
انی ، از بیمه خهدمات درمه  دانشجویان حق دارند، مطابق ضوابط

  57مند شوند. در طول دور  تحصیل بهر 

 حق برخورداری از خوابگاه .31ماده 
در  ،هها  نامهه خوابگها    آیهین هر دانشجو حق دارد، در چارچوب 

طول دور  تحصیل خود در خوابگا  دانشهجویی اقامهت داشهته    

یها  همهه   هایی که امکان واگذاری خوابگها  را بهه   باشد. دانشگا 

بایست ایهن   ای شبانه و...( ندارند، میه برخی دانشجویان )دور 

 اعالم کنند. دفترچه کنکورموضوع را در 

 

 . دستورالعمل تسهیالت رفاهی .49

، 2374) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی 23ماد   5نامه اجرایی بند  آیین .57

ههای منعقهد میهان     هنامه  تفصیل چگهونگی آن در تفهاهم  (. وزیرانهیأت مصوب 

صههندوق رفهها  دانشههجویان وزارت علههوم و سههازمان بیمههه خههدمات درمههانی و 

 .های مصوب هیأت امنای صندوق رفا  دانشجویان آمد  است دستورالعمل



 منشور حقوق دانشجویی/  34

 حق برخورداری از فضاها و امکانات ورزشی .32ماده 
، از نامه توسعه ورزش همگانی نظامن حق دارند، طبق دانشجویا

مند شوند.  سرانه فضای ورزشی و امکانات ورزشی مناسب بهر 

نامههه  آیههیندر چههارچوب  همچنههین دانشههجویان حههق دارنههد، 

هههای ورزشههی  تأسههیس انجمههن بههرای، هههای ورزشههی انجمههن

دو نمایند  از  .اقدام کنندها  ها و خوابگا  دانشجویی در دانشکد 

در  پسهران و دختهران  های ورزشی دانشهجویی   مجموعه انجمن

 شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگا  عضو خواهند بود.

 ای خاص ه حقوق رفاهی برخی گروه .33ماده 

هههای خههاص، ماننههد دانشههجویان اسههتعداد    برخههی از گههرو  

و دانشههجویان  51، دانشههجویان شههاهد و ایثههارگر 52درخشههان

، بر حسب شرایط خهاص خهود، از برخهی تسههیالت     53متأهل

 ویژ  رفاهی برخوردارند.  

 

 

، 2377)مصهوب   های حمایت و هدایت اسهتعدادهای درخشهان   سیاست. به 52

 .کنید شواری عالی انقالب فرهنگی( مراجعه

، مجمع تشهخی   2392)مصوب  رسانی به ایثارگران خدمتالیحه جامع به  .51

 مصلحت نظام( مراجعه کنید.

 .مراجعه کنید  نامه استفاد  از وام آیینبه  .53



 

 

 فصل چهارم
  حقوق سیاسی





 

  31 فصل چهام: حقوق سیاسی /

 

 

 

های اسالمی  در تشکل فعالیتحق عضویت و  .34ماده 

 دانشگاهیان

بهه فعالیهت   اسهالمی   های تشکل قالب دردانشجویان حق دارند 

هر نوع فعالیهت  »توانند  های اسالمی می سیاسی بپردازند. تشکل

سیاسی، فرهنگهی و اجتمهاعی در حهدود اساسهنامه تشهکل در      

داخل دانشگا  و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگا  و این 

باشههند.   داشههته 54«و سههایر قههوانین موضههوعه کشههور نامههه آیهین 

چهارچوب  تواننهد در   ها به منظور تحقق اهداف خود می تشکل

به برگزاری سهخنرانی، تجمهع، راهپیمهایی،     55قوانین و مقررات

انهدازی   میزگرد، تریبون آزاد، نصب تابلوها، انتشار نشهریه و را  

ههای دانشهجویی    رسانی اقدام کنند. تشکل هر نوع پایگا  اطالع

ت نظهارت بهر   أو هیه  تمهاعی و اج زیر نظهر شهورای فرهنگهی   

 

 .ها نامه تشکل آیین 1ماد   .54

بهه   هها  دسهتورالعمل تشهکل  و  هها  نامه تشهکل  آییناین قوانین و مقررات در  .55

 تفصیل آمد  است. 
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ههای   از تشهکل  کننهد.  های اسالمی دانشگا  فعالیهت مهی   تشکل

تهوان بهه بسهیج دانشهجویی،      های مختلف می اسالمی با گرایش

انجمههن اسههالمی دانشههجویان، جنههبش عههدالتخوا  دانشههجویی، 

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل و جامعه اسالمی دانشجویان 

و برخهی   نامهه  آیهین یج دانشجویی که در این میان بس اشار  کرد

 56ضوابط خاص خود را دارد.

های اسالمی و اتحادیه  تشکل تأسیسحق  .35ماده 

 های اسالمی دانشگاهیان تشکل

ههای متفهاوت فکهری و سیاسهی از حهق       دانشجویان با گرایش

ههای   ههای تشهکل   اتحادیهه »و « ههای اسهالمی   تشهکل »تأسیس 

اضهی  تأسهیس تشهکل    ، برخوردارند. دانشجویان متق57«اسالمی

مؤسهس،  هیأت توانند درخواست خود را، به عنوان  اسالمی می

های اسالمی دانشهگا  ارائهه دهنهد و     نظارت بر تشکلهیأت به 

های  های اسالمی دانشگا  مجوز فعالیت بگیرند. همچنین تشکل

 

نامهه   آیهین و  قانون تشهکیل و تقویهت بسهیج    و اصول کلی تأسیس بسیجبه  .56

 .کنیدمراجعه  اجرایی بسیج

و  هها  نامه اتحادیهه تشهکل   آیین، ها دستورالعمل تشکل، ها نامه تشکل آیینبه  .57

 د. کنیمراجعه  ها دستورالعمل اتحادیه تشکل



 

  39 فصل چهام: حقوق سیاسی /

 توانند درخواست خود را مبنی بر تشهکیل اتحادیهه   گوناگون می

وزارت ت نظارت مرکهزی  ی به هیأهای اسالمی دانشجوی تشکل

های اسالمی دانشهجویی بها عضهویت     تشکل»ارائه دهند.  علوم

ای را تشههکیل  تواننههد اتحادیههه حهداقل بیسههت تشههکل ....  مهی  

  52«.دهند

 حق فعالیت مطبوعاتیِ سیاسی .36ماده 

در قالب  برای فعالیت مطبوعاتی  سیاسی، دانشجویان حق دارند

اجتمهاعی   و   د شهورای فرهنگهی  ههای اسهالمی )بها تأییه     تشکل

دبیرخانهه کمیتهه نهاظر بهر     از صهورت مسهتقل،    بهه  یادانشگا ( 

بهه نشهر   کنند و  مجوز درخواستنشریات دانشجویی دانشگا ، 

نشهریات  » .بپردازنهد های خود در حوز  مسائل سیاسهی   دیدگا 

قانون مطبوعات جمههوری  دانشگاهی از کلیه حقوق مصر  در 

در انتشار مطالب و تصاویر جز »و  59«رندبرخوردا اسالمی ایران

 

  .ها نامه اتحادیه تشکل آیین 3. ماد  52

توضیح این حقهوق بهه برخهی از    در  دستورالعمل اجرایی نشریات 17. ماد  59

. جستجو، کسب و انتشهار اخبهار داخهل و    2»جمله:  موارد اشار  کرد  است، از

خارج دانشگا  به منظور افزایش آگاهی جامعهه دانشهگاهی بها رعایهت مهوازین      

. هیم مقام دولتی و غیردولتی حق نهدارد بهرای   1قانونی و حفظ مصالح جامعه، 

Õ 
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در موارد اخالل به مبانی و احکام اسهالم و حقهوق عمهومی و    

 67.«، آزاد هسههتندقههانون مطبوعههات 6خصوصههی مطههابق مههاد  

نشریات دانشجویی تحهت نظهارت کمیتهه نهاظر بهر نشهریات       

 کنند.   دانشجویی دانشگا  فعالیت می

  در دانشگاه بیانآزادی حق  .37ماده 

در  قوق اساسهی و اولیهه دانشهجویان اسهت و    ادی بیان از حآز

ههای متنهوعی بهرای تحقهق آن در نظهر       فضای دانشگا  ظرفیت

هههای  تشههکل»تههوان بههه  جملههه مههیآن  از .اسههت گرفتههه شههد  

ههای آزاداندیشهی    کرسهی »، 61«نشریات دانشجویی»، 62«اسالمی

)در قالب کرسی مناظر ، کرسی نقد و نظهر، کرسهی پرسهش و    

 اشار  کرد. 64«خانه ملی گفتگوی آزاد»، و 63 «هات(پاسخ شب

                                                                                           
اعمال فشار بر نشریات برآید یها بهه سانسهور و    ای درصدد  چاپ مطلب یا مقاله

 ...«. ، وکنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد

 .دستورالعمل اجرایی نشریات 37ماد   .67

 . کنیدمراجعه  ها دستورالعمل تشکلو  ها نامه تشکل آیینبه  .62

قهانون  و  دسهتورالعمل اجرایهی نشهریات   و  ضهوابط نهاظر بهر نشهریات    به  .61

یکهی از  ، دسهتورالعمل اجرایهی نشهریات   مقدمهه   طبق. کنید ، مراجعهمطبوعات

نهادینه ساختن فضهای آزاداندیشهی، نقهد و    » ،مذکور دستورالعملف تدوین اهدا

 است.« سازند  و تأکید بر حق آزادی بیانگفتگوی 

 .ها نامه کرسی آیین .63



 

  41 فصل چهام: حقوق سیاسی /

 گری حق انتقاد و مطالبه .38ماده 

ها  مسئوالن دانشگا  و سیاست از عملکرددانشجویان حق دارند 

و نقد خود را از مسیرهای قانونی کنند های کشور انتقاد  و رویه

و  66رفههاهی  ه ، شهورای صههنفی 65نشههریات دانشههجوییاز جملهه  

 بیان کنند. 67یهای اسالم تشکل

                                                                                           
 کنید. مراجعه نامه گفتگوی آزاد آیینو  اساسنامه گفتگوی آزاد به .64

نشههریات » اذعههان دارد: دسههتورالعمل اجرایههی نشههریات  17مههاد   3بنههد  .65

دانشههجویی حههق دارنههد نظرههها، انتقادهههای سههازند ، پیشههنهادها و توضههیحات  

دانشجویان و مسئوالن دانشگا  را با رعایت موازین اسالمی و مصالح دانشگا  و 

 «جامعه درج کنند.

افهزایش  »ایهن شهورا   اههداف  ، یکهی از  نامه شورای صنفی آیین 1ماد  طبق  .66

حقوق و تکالیف دانشجویی؛ تقویت فرهنگ پیگیری حهل   ازآگاهی دانشجویان 

 است.« مشکالت رفاهی

  .ها و دستورالعمل تشکل ها نامه تشکل آیین. 67





 

 

 فصل پنجم
 حقوق فرهنگی و اجتماعی
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حق عضویت و فعالیت در نهادهای اجتماعی و  .39ماده 

 فرهنگی

دانشجویان حق دارند در نهادهای اجتماعی و فرهنگی دانشگا  

ایهن نهادهها   از جملهه  . کننهد  فعالیهت  هها  آن در و شهوند  عضو

گهی و  ههای فرهن  کهانون »و  62«های علمهی دانشهجویی   انجمن»

ها و مقاطع  دانشجویان کلیه گرایش»است.  69«هنری دانشجویان

تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضای انجمن علمی متنهاظر بها   

 

، فعالیت علمهی  نامه آییناین  3ماد   طبق. کنید مراجعه ها نامه انجمن آیین به .62

. 3 ،ههای تخصصهی   ندیشهی و نشسهت  ا . ههم 1 ،. مناظر  و نقهد علمهی  2» شامل

. 5و  ،هههای علمههی . نشههر و تههرویج یافتههه4 ،هههای علمههی مطالعههات و پههژوهش

. 2» از اسهت  عبهارت برخی از مصادیق آن  که است« های کمک آموزشی فعالیت

 ،ههای تخصصهی   های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگا  برگزاری دور 

هها و مسهابقات علمهی     ها، کنفهرانس  برگزاری و همکاری در اجرای جشنوار  .1

. تولیههد و انتشههار نشههریه علمههی، کتههاب و نشههریات   3 ،)داخلههی و خههارجی(

ریهزی   . برنامه4 ، وآموزشی ه های علمی ای و فیلم افزارهای رایانه الکترونیکی، نرم

 «.وری...او اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فن

 .جعه کنیدمرا ها نامه کانون آیینبه  .69
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و نیاز به ثبت نهام ندارنهد. امها     77«روند همان رشته به شمار می

ها نیازمند عضهویت داوطلبانهه دانشهجویان در     فعالیت در کانون

 ها است. آن

 ادهای اجتماعی و فرهنگیحق تأسیس نه .41ماده 

سیس کننهد.  نهادهای اجتماعی متنوعی تأدانشجویان حق دارند 

 ،مهذهبی، ادبهی   و/یها  های علمهی  توانند در زمینه این نهادها می

ترین  جمله مهم از 72فعالیت کنند. ...و ، اجتماعییهنری، فرهنگ

هها مشهخ     سازوکار تأسهیس و فعالیهت در آن  این نهادها که 

کانون فرهنگهی  »و « انجمن علمی دانشجویی»به توان  ، میاست

، «ای رشهته  انجمهن علمهی بهین   »تشهکیل  اشهار  کهرد.   « و هنری

 و دانشههکد  دانشههجویی علمههی هههای انجمههن دبیههران شههورای»

از جملهه   «دانشهجویی  علمهی  ههای  انجمن اتحادیه» و «دانشگا 

 ها را دارند. دیگر نهادهایی است که دانشجویان حق تأسیس آن

 عملکهرد  بهر  نظارت و دانشجویی علمی های انجمن زا حمایت

 

 .ها نامه انجمن آیین 5ماد   .77
ههای فرهنگهی دانشهجویان نهادههایی      ، کهانون  ها نامه کانون آیین 2ماد  طبق  .72

، و اجتمهاعی  ، ادبهی و هنهری  هایی از قبیهل دینهی و مهذهبی    در زمینه»که  است

هههای  زیسههت، آسهیب  شناسهی، گردشههگری، محهیط   )جههادی، سهازندگی، ایههران  

 «کنند. احمر و...( فعالیت می لاجتماعی، امداد و هال
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 و هها  انجمهن  بهر  نظهارت  و حمایهت  شهورای  عههد   بهر  ها آن

ههای تخصصهی    مجمهع » 71.است دانشجویی علمی های اتحادیه

هههای فرهنگههی، هنههری، اجتمههاعی و دینههی دانشههجویان  کههانون

نیز از جملهه نهادههای دیگهری اسهت کهه       «های کشور دانشگا 

 73تأسیس کنند.آن را دانشجویان حق دارند 

حق فعالیت مطبوعاتیِ علمی، فرهنگی و  .41ماده 

 اجتماعی

طهور   بهه انهدازی نشهریه    بهرای را  دانشجویان حق دارنهد  همه 

دانشجویی دانشگا  مراجعه کننهد و  مستقل به دبیرخانه نشریات 

خهود   74می، فرهنگی و اجتمهاعی مطالب عل ،اخذ مجوز س ازپ

ههای   های علمهی دانشهجویی و کهانون    انجمن 75.را منتشر کنند

توانند به عنهوان شخصهیت حقهوقی، در حهوز       مینیز فرهنگی 

   داشته باشند.نشریه فعالیت خود 

 

 . کنید مراجعه ها نامه انجمن آیین به .71

 .کنیدمراجعه  ها نامه کانون آیینبه  .73

هههای فرهنگههی و  عنههوان»، نشههریات دسههتورالعمل 2مههاد   2طبههق تبصههر   .74

ههای عقیهدتی، صهنفی و رفهاهی، خبهری و طنهز را نیهز در بهر          اجتماعی، زمینه

 «.گیرند می

 .مراجعه کنید دستورالعمل اجرایی نشریاتو  ناظر بر نشریات ضوابط. به 75
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حق برگزاری و شرکت در اردوهای  .42ماده 

 دانشجویی

سهایر  یا شرکت در اردوهای برگزارشد  توسط و/برگزاری اردو 

برگهزاری  ابط، ضهو طبهق   76.نهادها، از حقوق دانشجویان است

اردوهای فرهنگی و اردوههای علمهی مسهتلزم اخهذ مجهوز از      

سفر آموزشی و »دانشگا  است. اما و اجتماعی شورای فرهنگی 

پژوهشی )مرتبط با واحد درسی( با حضور اسهتاد و بها مجهوز    

بایسهت   یهمچنین م 77«شود. گرو  آموزشی دانشکد  برگزار می

رسانی دربار  برگزاری اردوها از سوی برگزارکنند  اردو  اطالع»

به صورت علنی و عمومی انجام شود تا کلیه دانشجویان واجهد  

شرایط بهه صهورت عادالنهه حهق ثبهت نهام در اردو را داشهته        

سفرهای عمهر  دانشهجویی )زیهر نظهر سهتاد عمهر         72«باشند.

در  م معظهم رهبهری  مقها نماینهدگی  دانشجویی وابسته به نههاد  

 

 .کنید مراجعه دستورالعمل اردوها. به 76

اردوهای فرهنگی شامل طبق این ماد ، . دستورالعمل اردوها 1ماد   2تبصر   .77

های فرهنگهی   زیارتی، ورزشی، هنری، سیاحتی و شرکت در جشنوار سفرهای »

ههها و بازدیههدهای  شههرکت در نمایشههگا » و اردوهههای علمههی شههامل« و هنههری

ههها و بازدیههدهای علمههی و سههفرهای     ههها، نشسههت  تخصصههی، کنفههرانس 

 شود. می« ژوهشیپ ه آموزشی

 .دستورالعمل اردوها 12ماد   .72



 

  49 فصل پنجم: حقوق فرهنگی و اجتماعی /

(، اردوی راهیان نور )زیر نظر سهتاد مرکهزی راهیهان    ها دانشگا 

نههور( و اردوهههای جهههادی از جملههه اردوهههای متههداول در    

 ها هستند.  دانشگا 

و مشارکت در شوراهای  نمایندگیحق  .43ماده 

 دانشگاه

هههای گونههاگونی در  تأههها و هیهه کمیتههه ،شههوراهای تخصصههی

ها  دانشجویان حق دارند در برخی از آندانشگا  وجود دارد که 

شورای فرهنگهی و   ها آنترین  نمایند  داشته باشند. یکی از مهم

، هها  مهدیریت دانشهگا   نامه  آییناجتماعی دانشگا  است که طبق 

تهرین تشهکل    نمایند  بسیج دانشجویی دانشگا  و نمایند  بزرگ

همچنهین   79اسالمی دانشجویی دانشگا  در آن عضویت دارنهد. 

 27«کمیته ناظر بر نشریات دانشهگاهی »در  رنددانشجویان حق دا

 ند.نمایند  داشته باشنیز  22«شورای انضباطی»و 

 

 . کنیدمراجعه  (21 از بند ب ماد  4 شمار ) ها نامه مدیریت دانشگا  آیین. به 79

نامهه   شهیو  و  اجرایهی نشهریات   دسهتورالعمل و  ضوابط ناظر بر نشریات. به 27

 دسهتورالعمل و  ضوابط ناظر بر نشهریات . کنیدمراجعه  انتخابات مدیران مسئول

شهورای  »در هر دانشهگا  و  « کمیته ناظر بر نشریات دانشگا »آن ترکیبی را برای 

در وزارتخانه معین کرد  اسهت. بهر اسهاس    « مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

ان مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مهدیران مسهئول   قانون، سه نفر از مدیر

Õ 
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ها و مسابقات فرهنگی  جشنوارهدر  شرکتحق  .44ماده 

 و اجتماعی

 متعدد فرهنگیو مسابقات  ها جشنوار دانشجویان حق دارند در 

 ،شهود  ار مهی های کشور برگز در دانشگا  ای که به صورت دور 

از:  اسههت ههها عبههارت برخههی از ایههن جشههنوار  شههرکت کننههد.

ها و مسابقات دانشجویی قرآن کهریم، جشهنوار  ملهی     جشنوار 

های علمی دانشجویی کشهور(، جشهنوار     حرکت )ویژ  انجمن

                                                                                           
شهود، از اعضهای    البدل محسوب می )ها( که یک نفر عضو علی نشریات دانشگا 

کمیته )شورا( خواهند بود. برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی 

 .شود مینامه انتخابات برگزار  نیز طبق شیو 

ترکیهب اعضهای شهورای     2مهاد   در عهه کنیهد.   مراج نامه انضهباطی  شیو . به 22

انضباطی بدوی دانشگا ، شورای انضباطی تجدید نظر دانشگا  و شورای مرکزی 

دو نفهر دانشهجوی   »اسهت. در شهورای بهدوی     معین شد انضباطی دانشجویان 

دانشهگا  از میهان دانشهجویان     و اجتمهاعی  دانشگا  به انتخاب شورای فرهنگهی 

یهک نفهر دانشهجوی    »، در شهورای تجدیهد نظهر    «ها شد  توسط دانشکد  معرفی

دانشهگا  از میهان دانشهجویان    و اجتمهاعی  دانشگا  به انتخاب شورای فرهنگهی  

یک نفر دانشهجو  »و در شورای مرکزی انضباطی « ها شد  توسط دانشکد  معرفی

هها بهه پیشهنهاد رئهیس      از میان اعضای دانشجویی شوراهای انضهباطی دانشهگا   

 عضویت دارند.« باطی و حکم وزیرشورای مرکزی انض
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نشریات دانشجویی )ویژ  نشریات دانشجویی کشور(، جشنوار  

 .21های فرهنگی و هنری( و... رویش )ویژ  کانون

 

 

 

ههای   نامهه  دیگهر آیهین   و( 2326 مصوب) نامه جشنوار  ملی حرکت آیین. به 21

 مربوط مراجعه کنید.





 

 

 فصل ششم
 حقوق انضباطی
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شهد    بینهی  در صورتی که دانشجو مرتکب یکی از تخلفات پیش

 برخوردار است:   ریز، از حقوق 23شودنامه انضباطی  آییندر 

حق رسیدگی به تخلفات دانشجویی در  .45ماده 

 شوراهای انضباطی
یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان، شهوراهای  

و هیم مرجع دیگری حق دخالت در این امهر را   ستا انضباطی

انهد از: شهوراهای انضهباطی     شوراهای انضباطی عبارت 24ندارد.

دانشههگا  )شههورای انضههباطی بههدوی و شههورای انضههباطی     

ها مستقر است و شهورای انضهباطی    تجدیدنظر( که در دانشگا 

 25مرکزی که در وزارت علوم مستقر است.

 

از: تخلفهات   سهت ا ، این تخلفات عبارتنامه انضباطی آیین 6بر اساس ماد   .23

 3عمومی، تخلفات آموزشی، تخلفات سیاسی و تخلفات اخالقی. همچنین ماد  

هها را تشهریح    های اختصاص یافته به آن این تخلفات و تنبیه ،امه انضباطین شیو 

 کرد  است. 

 .نامه انضباطی آیین 21و ماد   نامه انضباطی شیو  4ماد   2. تبصر  24

 .کنیدرجوع  نامه انضباطی شیو  2. به ماد  25
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 حق اطالع از اتهام .46ماده 
در اولین فرصهت  ها متهم است، باید  لفاتی که دانشجو به آنتخ

دعوت از دانشجو باید به صورت کتبهی و   26وی تفهیم شود.به 

رسمی انجام شود. چنانچهه دانشهجو، پهس از دعهوت اول، در     

دبیرخانه حاضر نشود، باید مجدداً به صهورت کتبهی و رسهمی    

سهت،  تفهیم تخلفاتی که دانشهجو بهه آن مهتهم ا    27دعوت شود.

 22باید شفاف باشد.

 حق برخورداری از اصل برائت .47ماده 

دعوت و تفهیم اتههام دانشهجو    29اصل بر برائت دانشجو است.

مجاز اسهت.   نامه انضباطی آیین 6فقط در موارد مندرج در ماد  

تفهیم اتهام به دانشجو باید با ذکر دالیل و مستنداتی انجام شود 

شود. دانشجو حق  لف متهم میها دانشجو به تخ که بر مبنای آن

گنهاهی خهود در    رؤیت مستندات را دارد. متهم برای اثبات بهی 

 

 .نامه انضباطی شیو  5. ماد  26

روز پهس از   27تها   دانشهجو  نچهچنا» نامه انضباطی شیو  7تبصر  ماد  طبق . 27

تواند نسبت به  رؤیت ابالغ دوم از حضور و ارائه دفاعیات امتناع ورزد، شورا می

 .«رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام کند

  .نامه انضباطی شیو  5و ماد   2و بخش  نامه انضباطی آیین 6. ماد  22

 .قانون اساسیوهفتم  . اصل سی29



 

  51 فصل ششم: حقوق انضباطی /

صورت عدم دالیل کافی بر احراز و انتسهاب تخلهف، نیهاز بهه     

 97گونه دلیلی ندارد. ارائه هیم

 حق دفاع .48ماده 
 92دانشجو حق دارد در برابهر اتههام وارد ، از خهود دفهاع کنهد.     

 جهام مصهاحبه حضهوری بها وی بهه     دفاعیات دانشجو پس از ان

 شود. جلسه می صورت کتبی اخذ و صورت

 دفاعیه حق استماع .49ماده 
دانشجو حق دارد در جلسه شورای انضهباطی دانشهگا  حاضهر    

اعضهای   سهمع صورت شفاهی دفاعیهات خهود را بهه     شود و به

 91شورا برساند.

 حق اطالع از حکم .51ماده 
ابهالغ   دانشهجو  بهه  بیبه صورت کتحکم شورای انضباطی باید 

شهورای انضهباطی دانشهگا  بایهد احکهام      رئیس یا دبیر  93شود.

 

 .قانون اساسیم وهفت ودوم و سی ل سیو. اص97

  .نامه انضباطی شیو  5. ماد  92

  .نامه انضباطی شیو  7ماد . 91

 .نامه انضباطی شیو  9و تبصر  ماد   17و  21 ،9. مواد 93
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صادر  را حداکثر تا یک ما  پس از صدور، به دانشجوی مهتهم  

در صورتی که دانشجو به دالیهل  » 94ابالغ و رسید دریافت کند.

، از اعالم رؤیت حکم اولیه خهودداری کنهد، حکهم    95موجهغیر

احکهام کمیتهه انضهباطی      96«شود. اولیه عیناً قطعی محسوب می

یس کمیتهه بهدوی و احکهام کمیتهه     ئر یبدوی دانشگا  با امضا

نظر   دبیر کمیته انضباطی تجدید یانضباطی تجدید نظر با امضا

مرکهزی انضههباطی دانشههجویان بهها  احکههام کمیتههه و  97دانشهگا  

   92شود. دبیر کمیته مرکزی ابالغ می یامضا

 گی سریع و منصفانهحق برخورداری از رسید .51ماده 
رسیدگی به تخلفات دانشجو با رعایت حقهوق وی بایهد    :الف

انجام شود. در صورت عهدم رعایهت   « کمترین زمان ممکن»در 

نحوی که  دانشگا  باید به»این حق و ورود خسارت به دانشجو، 
 

 .نامه انضباطی شیو  21و ماد   نامه انضباطی آیین 2بند ب ماد   2. تبصر  94

 شورای انضباطی است. ،مرجع تشخی  غیرموجه بودن .95

تواند  رئیس دانشگا  می». طبق تبصر  همین ماد  نامه انضباطی شیو  17. ماد  96

بر تشخی  و در صورت صدور حکهم اولیهه و عهدم اعتهراض دانشهجو در       بنا

مهلت مقرر، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدید نظر با هدف رعایت حقهوق  

  «دانشجو اقدام کند.

 .نامه انضباطی آیین 3ماد   6تبصر  . 97

 .نامه انضباطی آیین 5اد  م 5. تبصر  92
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منافی مصالح کلی دانشگا  و سایر دانشجویان نباشد، به جبهران  

  99«آن اقدام کند.

و  نامه آیینه دانشجویان در هر مقطع تحصیلی، در برابر کلی :ب

برابرند. هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبهان،   نامه شیو 

شهوراها در   277قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است.

صهدور رأی   ی را رعایت کننهد. طرف گیری باید بی فرایند تصمیم

ونهه موضهوع   بر اساس مالحظهات سیاسهی یها حزبهی یها هرگ     

 ممنوع است. ،غیرمرتبط به تخلف مورد بررسی

در موارد ضروری، از جمله تخلفهات اخالقهی، اخهذ نظهر      :پ

 272مرکز مشاور  الزم است.

 حق تجدیدنظرخواهی .52ماده 
دانشجو حق دارد پس از دریافت حکم، درخواست تجدیهدنظر  

کند. این حق هم شامل احکام شورای انضهباطی بهدوی و ههم    

های  هیبا توجه به اینکه تنب 271نضباطی تجدیدنظر است.شورای ا

 

  .انضباطی نامه شیو  9و  2مواد  .99

  .قانون اساسینوزدهم اصل  .277

 .نامه انضباطی شیو  4ماد   22تبصر   .272

بهه   انضهباطی نامهه   شیو و بخش چهارم  نامه انضباطی آیین 2. بند الف ماد  271

تواننهد   اصل این حق و ترتیبات اجرایی آن پرداخته است. احکام تجدیدنظر نمی

Õ 
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بند از سبک بهه   17شد  برای تخلفات دانشجویی طی  بینی پیش

، 273شهود  بندی شد  و موارد متنوعی را شهامل مهی   سنگین طبقه

ها نیز متفاوت است. متناسب با هر  مراجع تجدیدنظرخواهی آن

  :وجود داردامکان تجدیدنظرخواهی  زیرها به شر   یک از تنبیه

احکههام صههادر  از شههورای انضههباطی بههدوی مشههتمل بههر   .2

اداری از   روزد  ظهرف مهدت   ، نامهه  شهیو   3تا  2های بند  تنبیه

، قابل اعتراض در همهان شهورای انضهباطی    تاریخ رؤیت حکم

در ایهن مهورد الیحهه تجدیهد نظرخههواهی و      104بهدوی اسهت.  

 105شود. دفاعیات دانشجو تحویل دبیرخانه همان شورا می

احکههام صههادر  از شههورای انضههباطی بههدوی مشههتمل بههر   .1

اداری از   روز د ظهرف مهدت   نامهه،   شیو  21تا  3های بند  تنبیه

قابههل اعتههراض در شههورای انضههباطی   تههاریخ رؤیههت حکههم 

در این مورد، الیحهه تجدیهدنظرخواهی و    106تجدیدنظر است.

                                                                                           
 باید پروند  را اعهاد   ،در صورت کشف دلیل جدید .احکام اولیه را تشدید کنند

 به دانشجو حق اعتراض داد  شود. دوبار تا پس از اتخاذ تصمیم جدید،  کرد

  .نامه انضباطی شیو  3. ماد  273

  .نامه انضباطی آیین 2 بند الف ماد . 274

  .نامه انضباطی شیو  5ر  ماد  و تبص انضباطی نامه آیین 2الف ماد  . بند 275

  .نامه انضباطی آیین 2 . بند الف ماد 276
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دفاعیات دانشجو تحویل دبیرخانه شورای انضباطی تجدیهدنظر  

 107شود. می

احکام صادر  از شورای انضهباطی تجدیهدنظر مشهتمل بهر      .3

از تهاریخ   یهک مها   ظرف مدت ، نامه شیو  21تا  6های بند  تنبیه

قابل اعتراض در شورای انضباطی مرکهزی اسهت.    رؤیت حکم

در ایههن مههورد الیحههه تجدیههدنظرخواهی و دفاعیههات دانشههجو 

 108شود. تحویل دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی می

ها و شهورای   ام قطعی شوراهای انضباطی دانشگا کلیه احک .4

 109انضباطی مرکزی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

ای در کمیته مرکزی  حق رسیدگی دومرحله .53ماده 

 انضباطی
هایی که ناظر بر محرومیهت سهه تهرم تحصهیلی )و      صدور تنبیه

باالتر( اسهت، فقهط در صهالحیت شهورای انضهباطی مرکهزی       

 

  .نامه انضباطی شیو  5و تبصر  ماد   انضباطی نامه آیین 2الف ماد  . بند 277

  .نامه انضباطی شیو  14ماد   1. تبصر  272

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیهوان عهدالت    21 ماد  تبصر و  27. ماد  279

 (.2391 )مصوب اداری
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موارد فوق، کمیته انضباطی مرکزی ابتدا باید حکم  در 227.است

ظهرف مهدت دو   اولیه را صادر و به دانشجو ابالغ کند. دانشجو 

دفاعیه خود را بهه کمیتهه مرکهزی    ، باید هفته پس از ابالغ حکم

مسهتقیماً بهه     از طریق کمیته انضهباطی دانشهگا  یها    تسلیم کند )

میتهه انضهباطی   کمیته مرکزی انضباطی با ارسال رونوشت بهه ک 

. (با ارسال رونوشت به کمیته انضهباطی دانشهگا    کمیته مرکزی

حهداکثر ظهرف    کمیته مرکزی پس از مالحظه دفاعیه دانشهجو، 

 222.کند مدت یک ما  حکم قطعی را صادر می

در  حق استفاده از امکانات دانشگاه و خوابگاه .54ماده 

 طول زمان رسیدگی
حهق ورود بهه    ویشجو، رسیدگی به تخلفات دانزمان در طول 

دانشگا  و خوابگها  و اسهتفاد  از امکانهات آن را دارد مگهر در     

 

نامهه   شهیو   1و همچنهین بنهد ب مهاد      نامهه انضهباطی   آیین 7. بند ب ماد  227

ها را در اختیار کمیته مرکهزی   ها را مشخ  کرد  و صدور آن این تنبیه انضباطی

 قرار داد  است. 

  .نامه انضباطی آیین 2. بند ب ماد  222



 

  23 فصل ششم: حقوق انضباطی /

بهه   نامهه  آیهین ای کهه برابهر    ماهه و دوماهه مورد محدودیت یک

 221شود. دستور رئیس دانشگا  ایجاد می

 حق حفظ حریم خصوصی .55ماده 
اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شهورای انضهباطی مجهاز بهه     

 223ی خصوصی دانشجویان نیستند.تجسس در زندگ

 حق حفظ اسرار .56ماده 
انهد   اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی موظهف 

کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانهه تلقهی و از   

افشای آن )به جهز نهزد همسهر و والهدین بها رعایهت مصهالح        

ع اعالم سوابق انضهباطی بهه مراجه    224دانشجو( خودداری کنند.

صههال  فقههط از طریههق کمیتههه انضههباطی دانشههگا  انجههام    ذی

 225شود. می

 

 24مهاد    4و  3، 1و تبصهر    نامهه انضهباطی   آیهین  7بند ب ماد   1صر  . تب221

  .نامه انضباطی شیو 

  .نامه انضباطی شیو  4ماد   9. نبصر  223

  .نامه انضباطی آیین 7ماد   7و تبصر   نامه انضباطی شیو  4ماد   9. تبصر  224

  .نامه انضباطی شیو  4ماد   27. تبصر  225
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 تعلیق و تخفیف درخواست حق .57ماده 
تقاضهای تعلیهق و تخفیهف    برای احکام خود دانشجو حق دارد 

 226که اِعمال آن منوط به موافقت شورای انضهباطی اسهت.   ،کند

های انضهباطی از بهدو تها پایهان      در جریان رسیدگی به پروند »

تعهد بنا بر صالحدید هر یک از شهوراها مجهاز    ذاخ ،گیرسید

تواند به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه یها   باشد و می می

مختومه شدن پرونهد  بهدون درج در سهوابق انضهباطی لحهاظ      

منظور از تعلیق، تعلیق در اجرای حکم تا پایان مدت  227«گردد.

ت دانشهجو  مشروط بر اینکه در این مد ،تحصیل دانشجو است

 مرتکب تخلف جدید نشود.

 حق امحای سوابق .58ماده 
التحصهیلی،   دانشجو حق دارد در حین تحصیل یا پهس از فهارغ  

احکهام منطبهق بهر     222د.اش امحا شو سوابق انضباطی کند تقاضا

ها و نیهز احکهام تعلیقهی، در     و آثار آن 3تا  2های بندهای  تنبیه

 

 1و تبصهر    13و  11، 6و مهواد   نامه انضباطی آیین 7بند ب ماد   2. تبصر  226

  .نامه انضباطی شیو  2ماد  

  .نامه انضباطی شیو  6ماد   .227

  .نامه انضباطی شیو  15. ماد  222
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ها نیهاز بهه    امحای آن شوند و خود امحا می پایان تحصیل خودبه

. امحهای سهوابق پهس از    229موافقت شوراهای انضباطی نهدارد 

منهوط بهه    22 تها  4ههای بنهد    تقاضای دانشجو در مهورد تنبیهه  

 21موافقت شورای انضباطی تجدیدنظر و در مورد تنبیهات بند 

 217منوط بهه موافقهت شهورای مرکهزی انضهباطی اسهت.       17تا 

از پرونهد    ،15/7مهر   امحای اثر در مورد حکهم قطعهی درج ن  

صهورت   پهذیرد، امها سهایر آثهار آن در     آموزشی صهورت نمهی  

ههای   . امحای اثر تنبیه212شود موافقت شورای انضباطی امحا می

قطعی برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه، که با صهدور  

حکم قضایی اثبات شهد  باشهد، در پایهان تحصهیالت مقهدور      

 211نیست.

 حق شکایت .59ماده 
نان و اعضای شوراهای انضباطی حق تجسهس در زنهدگی   کارک

خصوصی دانشجو و افشای اطالعات مربهوط بهه تخلهف او را    

صهورت، دانشهجو حهق دارد موضهوع را از      ندارند. در غیر این

 

  .نامه انضباطی شیو  15ماد   3. تبصر  229

  .نامه انضباطی شیو  15. ماد  217

  .نامه انضباطی شیو  15ماد   3. تبصر  212

 .نامه انضباطی شیو  15ماد   4. تبصر  211
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طریق شورای تجدیدنظر یا شورای مرکهزی انضهباطی پیگیهری    

 213کند.

 

 

 

  .انضباطینامه  شیو  4ماد   9. تبصر  213



 

  21 عناوین اختصاری /

 عناوین اختصاری 
 عناوین اختصاری مراجع حقوقیجدول 

 عناوین کامل ختصاریاین عناو

نامهههه اتحادیهههه  آیهههین

 ها تشکل

هههای اسههالمی   نامههه اتحادیههه تشههکل   آیههین

شههورای عههالی  2327دانشههگاهیان )مصههوب 

 انقالب فرهنگی(

 نامه اجرایی بسیج آیین

نامهه اجرایهی قهانون تشهکیل، تقویهت و       آیین

 2379توسههعه بسههیج دانشههجویی )مصههوب   

 شورای عالی انقالب فرهنگی(

 نامه استفاد  از وام آیین

های صندوق رفا   نامه نحو  استفاد  از وام آیین

 2327دانشجویان در داخهل کشهور )مصهوب    

 هیأت امنای صندوق رفا ( 

 ها نامه انجمن آیین
هههای علمههی  ههها و اتحادیههه نامههه انجمههن آیههین

 وزارت علوم( 2327دانشجویی )مصوب 

ههای   نامه انجمهن  آیین

 ورزشی

 دانشههجویی ورزشههی هههای انجمههن نامههه آیههین

  2379 مصههوب) ههها خوابگهها  و ههها دانشههکد 

 ورزش و بهههدنی تربیهههت عهههالی شهههورای

 (ها دانشگا 
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 عناوین کامل ختصاریاین عناو

 نامه انضباطی آیین
 2374نامه انضباطی دانشجویان )مصهوب   آیین

 شورای عالی انقالب فرهنگی(

 ها نامه تشکل آیین

ههای اسهالمی دانشهگاهیان و     نامه تشهکل  آیین

شههورای  2372صههوب الحاقههات بعههدی آن )م

 عالی انقالب فرهنگی(

 ها نامه خوابگا  آیین
نامههه نحههو  واگههذاری و ادار  خوابگهها    آیههین

 وزارت علوم(  2323دانشجویی )مصوب 

 نامه دکتری آیین
وزارت  2329نامه دور  دکتری )مصهوب   آیین

 علوم(

نامهههه شهههورای  آیهههین

 صنفی

 2392رفاهی )مصوب  ه نامه شورای صنفی آیین

 ت علوم(  وزار

نامههه کههاردانی و  آیههین

 کارشناسی

هههای کههاردانی،    نامههه آموزشههی دور   آیههین

 2392کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )مصهوب  

 وزارت علوم(

نامههه کارشناسههی  آیههین

 ارشد

نامه کارشناسی ارشهد ناپیوسهته )مصهوب     آیین

 وزارت علوم( 2322

 ها نامه کانون آیین

جویان دانشهه هههای فرهنگههی نامههه کههانون آیههین

ها و مؤسسات آموزش عالی )مصهوب   دانشگا 

 وزارت علوم و وزارت بهداشت( 2322



 

  29 عناوین اختصاری /

 عناوین کامل ختصاریاین عناو

 ها نامه کرسی آیین

ههای آزاداندیشهی در    نامه تشکیل کرسهی  آیین

ههها و مؤسسههات آمههوزش عههالی و    دانشههگا 

 انقالب عالی شورای 2393پژوهشی )مصوب 

   فرهنگی(

 نامه گفتگوی آزاد آیین

ت خانه ملی گفتگوی نامه برگزاری جلسا آیین

هیهههأت حمایهههت از   2325آزاد )مصهههوب 

 پردازی، نقد و مناظر ( های نظریه کرسی

نامههه مههدیریت   آیههین

 ها دانشگا 

 مؤسسات و ها دانشگا  مدیریت جامع نامه آیین

 مصهوب ) فنهاوری  و پژوهشهی  عالی، آموزش

 (فرهنگی انقالب عالی شورای 2329

نامههه میهمههانی و  آیههین

 انتقال

 و کاردانی های دور  انتقال و میهمانی مهنا آیین

 آمهوزش  مؤسسهات  و هها  دانشهگا   کارشناسی

 علهوم  وزارت مصوب غیردولتی و دولتی عالی

 و الصهههاقات و/ 25573 شهههمار  ابالغیهههه)

 آن( بعدی اصالحات

 اساسنامه گفتگوی آزاد
اساسنامه خانهه ملهی گفتگهوی آزاد )مصهوب     

 شورای عالی انقالب فرهنگی( 2325

ل کلههی تأسههیس اصههو

 بسیج

اصول کلی نحهو  تأسهیس بسهیج دانشهجویی     

 شورای عالی انقالب فرهنگی( 2369)مصوب 

دسههتورالعمل اتحادیههه 

 ها تشکل

نامههه اتحادیههه   دسههتورالعمل اجرایههی آیههین  

هههای اسههالمی دانشههگاهیان )مصههوب   تشههکل

 شورای عالی انقالب فرهنگی( 2324
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 عناوین کامل ختصاریاین عناو

دسههتورالعمل اجرایههی 

 نشریات

ایی ناظر بر فعالیهت نشهریات   دستورالعمل اجر

وزارت علههوم و  2326دانشههگاهی )مصههوب  

 وزارت بهداشت(

 دستورالعمل اردوها

ها و  دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگا 

 2326مؤسسههات آمههوزش عههالی )مصههوب   

 وزارت علوم و وزارت بهداشت(

دستورالعمل استفاد  از 

 وام

  از نحو  اسهتفاد  نامه اجرایی آیین  دستورالعمل

های صهندوق رفها  دانشهجویان در داخهل      وام

هیهأت امنهای صهندوق     2327کشور )مصوب 

 رفا ( 

دستورالعمل تسهیالت 

 رفاهی

دسههتورالعمل اعطهها و بازپرداخههت تسهههیالت  

رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونهه )مصهوب   

 هیأت امنای صندوق رفا (  2321

 ها دستورالعمل تشکل

هههای  امههه تشههکلن دسههتورالعمل اجرایههی آیههین

وزارت  2321اسههالمی دانشههگاهیان )مصههوب 

 علوم و وزارت بهداشت(

دسههتورالعمل شههورای 

 صنفی

نامه شهورای صهنفی    دستورالعمل اجرایی آیین

، هیأت مرکزی نظهارت  2392رفاهی )مصوب 

ههها و  بههر شههواری صههنفی و رفههاهی دانشههگا  

 سسات آموزش عالی(  ؤم



 

  11 عناوین اختصاری /

 عناوین کامل ختصاریاین عناو

نامههه انتخابههات  شههیو 

 مدیران مسئول

نامه انتخابهات مهدیران مسهئول نشهریات      و شی

شههورای مرکههزی  2327دانشههگاهی )مصههوب 

 ناظر بر نشریات دانشگاهی(

 نامه انضباطی شیو 
نامههه اجرایههی انضههباطی دانشههجویان    شههیو 

 وزارت علوم( 2322)مصوب 

ضهههوابط نهههاظر بهههر  

 نشریات

 

ضوابط ناظر بهر فعالیهت نشهریات دانشهگاهی     

 الب فرهنگی(شورای عالی انق 2323)مصوب 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   قانون اساسی

قانون برقراری عدالت 

 آموزشی

 پهذیرش  در آموزشهی  عهدالت  برقراری قانون

 و تکمیلهی  تحصهیالت  ههای  دور  در دانشجو

 شورای مجلس 19/2/2329 مصوب تخصصی

 اسالمی

قههههانون تشههههکیل و 

 تقویت بسیج

قههانون تشههکیل، تقویههت و توسههعه بسههیج     

مجلههس شههورای  2377انشههجویی )مصههوب د

 اسالمی(  

 قانون مطبوعات
قههانون مطبوعههات جمهههوری اسههالمی ایههران  

 مجلس شورای اسالمی( 2379)مصوب 

نامهههه توسهههعه  نظهههام

 ورزش همگانی

 همگهانی،  ههای  ورزش توسعه اجرایی نامه نظام

 و محلهی  ه بهومی  ههای  ورزش سالم، تفریحات

 انسهازم  2391 مصهوب ) باسهتانی  های ورزش

 (دانشجویان امور
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