بخش دوم :تخلفات و تنبیهات
 :1-2قواعد عمومی تنبیهات

با توجه به اینکه فضای آزمونهای برخط ،نسبت به آزمونهای حضوری ،ممکن است از ضریب ایمنی کمتری برخوردار باشد ،به منظور
آگاهی دانشجویان با عواقب و نوع اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده در تخلف در این آزمونها ،شایسته است مفاد مندرج در شیوه
نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان) مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به نحو مقتضی،
به کلیه آزموندهندگان ،اطلاع رسانی شود .همچنین با توجه به اینکه نقض قوانین حاکم در این دست از آزمونها ،باعث از بین رفتن
اعتماد عمومی به برونداد ارزیابیهای برخط خواهد شد ،شایسته است بر حسب مورد ،بالاترین تنبیهات را برای تقلبات محرز در نظر
گرفته شود.
این تنبیهات در ماده آیین نامه مذکور به شرح ذیل تعریف شده است:
 .1احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .2تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .3اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .4تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .5توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .6دادن نمره  0/25در درس ،آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
 .7محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آنها ،از قبیل وام ،خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان
باقیمانده از تحصیل
 .8دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.
 .9منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  1تا  6ماه بدون احتساب سنوات
 .11منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از  1تا  6ماه با احتساب سنوات
 .11منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  6تا  12ماه بدون احتساب سنوات
 .12منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از  6تا  12ماه با احتساب سنوات

 .13منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از  13تا  18ماه بدون احتساب سنوات
 .14منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از  13تا  18ماه با احتساب سنوات
 .15منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از  18تا  24ماه با احتساب سنوات
 .16منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از  18تا  24ماه با احتساب سنوات
 .17تغییر محل تحصیل دانشجو
 .18تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پرداز
 .19اخراج دانشجو از دانشگاه ،با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
 .21اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا  5سال
 .2-2موارد و مصادیق تخلفات در آزمونهای برخط
مطابق با ماده  33آیین نامه انضباطی دانشجویان ،تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات ،تجهیزات یا امکانات به
نحوی که مجاز نباشد ،با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت اموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند )6در درس یا آزمونهای
مربوطه( و متناسب با نوع تقلب ،به یکی از تنبیهات بندهای  1تا  5و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه بند ، 6به یکی از تنبیهات
بندهای  9تا  12محکوم میگردد .علاوه براین مطابق با ماده  35آیین نامه انضباطی و با توجه به اینکه احتمال تقلبهای قرادادی
)آزمون دادن توسط فردی غیر از آزموندهنده اصلی) در آزمونهای برخط بالاتر از سایر آزمونهاست.
 .1چنانچه دانشجوی دیگری را به جای خود در امتحان قرار دهد ،به تنبیه بند  6در آزمون مربوطه و یا یکی از تنبیهات بندهای 9
تا  12محکوم میشود و در صورت تکرار ،تنبیه تا بند  14قابل تشدید خواهد بود.
 .2در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان ،متخلف به یکی از تنبیهات بندهای  9تا  12محکوم شده و در صورت تکرار ،تنبیه
تا بند  14قابل تشدید خواهد بود.
در خصوص به اشتراک گذاری سؤالات یا پاسخها در فضای برخط  ،مطابق با ماده  36آیین نامه انضباطی ،متخلف علاوه بر محکومیت
به بند  6به یکی از تنبیهات بندهای  9تا  12محکوم شده و در در صورت تکرار ،تنبیه تا بند  14قابل تشدید خواهد بود.
برخی شاخصهای عمومی تخلف به صورت ذیل تعریف میشود:
 .1ثبت نام در آزمون با هویت جعلی یا شرکت در در جلسه آزمون ،به جای آزمون دهنده اصلی
 .2کمک به سایر آزمون دهندگان در خارج از ضوابط برگزاری آزمون ،جهت پاسخ به سؤالات
 .3تبانی با دانشجویان یا افراد خارج از حوزه
 .4به اشتراک گذاری سؤالات و یا پاسخ های سؤالات آزمون با سایر آزمون دهندگان همانند شبکه ها یا فضای برخط
 .5استفاده از کتاب ،یادداشت ،جزوه و هر آنچه استفاده از آن توسط دانشگاه در زمان آزمون ،ممنوع اعلام شده است.
 .6تشابه قابل توجه در پاسخهای تشریحی ارسالی آزمون دهندگان) با تشخیص استاد درس(
 .7تشابه عکسها ،محتویات فایلها یا محتوای چندرسانه ای ارسالی آزمون دهندگان
هرگونه تخلف درحوزه فناوری اطلاعات که در زمان آزمون به تشخیص و تائید نماینده کارشناسان فنی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه
و یا دانشکده رسیده باشد.
شایان ذکر است در در حوزه تخلفات رایانه ای و مخابراتی در این حوزه آزمونها ،ماده  33آیین نامه انضباطی ،به شرح ذیل بیان شده
است:
درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای برخط از قبیل هک کردن ،ویروسی کردن ،سابوتاژ رایانه ای تغییر ،محو ،متوقف سازی
و( ،...تخریب رایانه )نرم افزاری یا سخت افزاری) از طریق نفوذ به سیستم ،جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات ،ضبط
صدا یا تصویربرداری های بدون مجوز یا انتشار آنها ،فروش ،افشا یا انتشار اسناد ،اطلاعات یا داده های مربوط به دانشگاه ،وارد شدن
به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطلاعات ،تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات

شخصی افراد حقیقی یا حقوقی )اعم از اخاذی ،افشا ،انتشار ... ،یا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه) شنود غیرقانونی ،تهیه
سایتها و وبلاگهای غیراخلاقی و ضدامنیت ملی ،تهدید و هتک حرمت اشخاص ،اهانت به مقدسات دینی ،نفوذ به سایتهای دولتی،
ارسال ایمیلهای مخرب ،ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد ،بارگذاری ،دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی
و کلیه جرایم عمومی در فضای وب ،متخلف به تناسب تخلف ،به یکی از تنبیهات بندهای  4تا  11محکوم میشود.
تبصره :درصورتیکه تخلف تکرار گردد یا دارای ابعاد گسترده ای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف ،تنبیه تا بند  21قابل تشدید
است.

