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 چکیده
نامر  انبرطاطی مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان مستلزم طراحی و اجررای آیری  سوءری از پیشگی

است ک  در آن، نسطت ب  کلی  رفتارهای مؤثر بر ای  آسیب اجتماعی اعر  از بطلیر ، بشروی  و بکریر  بر  

م گرفتر  بادرد  انگراری ررریو و جرامعی انجرااستعمال و نگهداری و بوزیع آالت و ادوات استعمال، بخلر 

بوان بدون بوج  ب  اهداف و سازوکارهای اررالحی درمرانی از بردابیر عالوه، در قطال دانشجوی معتاد، نمیب 

کننده استفاده نمود  زیرا چنی  برخوردی موجب غفلت از علت و بمرکز بر روی معلول دده و با مکروم طرد

اد بیشتر فرو خواهد برد  افزون بر ایر ، رعایرت اررل نمودن دانشجوی معتاد از ادام  بکصیل، وی را در اعتی

بناسب میان بخل  و مجازات انبطاطی، نقش موثری در بکق  اهداف پیشگیران  خواهد دادت  بکقی  حاضر 

مصررف ءنام  انبطاطی دانشجویان در جهت پیشگیری از سروبا روش بوریفی بکلیلی ب  بررسی نقایص آیی 

دناسی، نتایج بکقی  نشران داد کر  شجویان پرداخت  است  با بوج  ب  مطانی جرممواد اعتیادآور در میان دان

مصررف مرواد سروءبمرامی رفتارهرای مرربطا برا  هایی ک  در بخلر  انگرارینام  مذکور ب  لکاظ نقصآیی 
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 مقدمه

زا و )مرواد مخردر، بروه مصررف مرواد اعتیرادآور ءقواعد حاک  بر بخلفات دانشجویی و از جمل  سو

دررورای عررالی انقررالس فرهنگرری مررور   853انبررطاطی مصرروس جلسرر   نامرر در آیرری  روانگررردان 

برخرورد برا بخلفرات  هرای نکرو هرا و پیییردگیذکر دده است  با بوج  ب  حساسیت 11/6/1831

نام  باکنون، در مقاطع مختلفی مشمول بازنگری و اررال  قررار گرفتر  اسرت  دانشجویی، ای  آیی 

نامر  انبرطاطی در براریخ نامر  اجرایری آیری عنوان دریوهآخری  ارالحات بر  عمرل آمرده، بکرت

آموزش پزدکی  ب  بصویب وزارت علوم، بکقیقات و فناوری و وزارت بهدادت، درمان و 23/5/1833

های مختل  انبطاطی مورد بررسی قرار داد  امرا نام  مذکور را می بوان از دیدگاهرسیده است  دیوه

و برثثیرات منفری  1با بوج  ب  آمار هشداردهنده مصررف مرواد مخردر در میران دانشرجویان ایرانری

برر روی دانشرجو،  دناختی نادی از ای  پدیده انبطاطی/ کیفریآموزدی، فرهنگی، اقتصادی و جرم

مصرف مواد اعتیادآور دارای سوءنام  از منظر پیشگیری از مکیا دانشگاه و جامع ، بررسی ای  دیوه

 اولویت است 

مصرف مواد اعتیادآور در مراکز آموزدی دارای چنان اولویتی است کر  ءامروزه، پیشگیری از سو

اند  از جملر  در ایراالت را گذادرت برخی از کشورها قانون جامعی در ای  خصوص بردوی  و بر  اجر

هرا، برر اسراس یر  مصرف مواد مخدر و الکل در مدارس و دانشگاهءمتکده امریکا، پیشگیری از سو

 2«هرای آموزدری عراری از مرواد مخردرقانون فدرال مردارس و مجموعر »عنوان قانون فدرال بکت

نمایرد کر  وزدری را ملرزم مریگیرد  ای  قانون، مردیران مراکرز آممیالدی انجام می 1333مصوس 

های مختل  پیشگیری از مصرف مواد را در مجموع  آموزدی خود ب  اجرا بگذارند  مطنای ای  برنام 

مداخلر  در »از رویکررد واقرع بینانر   8«جنگ با مرواد مخردر»قانون ای  است ک  ب  جای سیاست 

  در ter, Kent, 2019Cus: 158زا استفاده درود  )و بالش برای کاهش عوامل جرم 1«مصرف مواد

هرای نظام بقنینی ایران ن  بنها چنی  قانونی وجود ندارد بلک  سایر قوانی  و مقررات ناظر بر مکیا

های متعددی بر  خصروص از جنطر  انبطاطی دانشجویان دچار کاستینام  آموزدی و از جمل  آیی 

 رویکرد علمی ب  ای  مسئل  است 

 

                                                           
 16در درهر بهرران بر  عنروان نمونر ،  بکقیقات علمی نشان داده است ک  در میان دانشجویان دانشگاه های موجرود  1

درررد از  5دررد از ردت  های فنری مهندسری و  6دررد از ردت  های علوم انسانی،  3دررد از دانشجویان ردت  هنر، 

  131، ص  1836دانشجویان ردت  های پزدکی، اقدام ب  سوء مصرف مواد مخدر نموده اند  ) مرجایی، غالمرضاکادی، 
2. Drug free schools and communities Act 

3.War on drugs 

4. Substance abuse intervention policy 
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هرا، اداری است  مطنای ای  نوع مجازات های مجازاتن، یکی از گون بنطیهات انبطاطی دانشجویا

حیثیت اداری است  از ای  رو، داید ای  سوال مطر  دود کر  چر  اربطراطی میران و حفظ انبطاط 

نام  انبطاطی و پیشگیری از بخلفات دانشجویی وجود دارد  در پاسخ باید گفت گرچر  کرارکرد آیی 

ایجاد انبطاط و انتظام رنفی از طری  مجازات نمودن افراد متخل  اسرت   نام  انبطاطی،ارلی آیی 

اما ایجاد انبطاط در درون مفهوم خود، متبم  نگرش پیشگیران  نسطت ب  رفتارهای آبی دانشجوی 

متخل  و سایر دانشجویان است  اروال مجازات نمودن در معنای عام و بنطیهات انبرطاطی بر  طرور 

هداف پیشگیران  ن  بنها کاری بیهوده اسرت بلکر  موجرب گررایش بنطیهرات خاص، بدون بوج  ب  ا

-دود  داید بر همی  اساس، در مقدمر  دریوهانبطاطی ب  سوی برچسب زدن بر روی متخلفان می

» نام  اجرایی و در مقام بوجیر  اهرداف مجرازات انبرطاطی دانشرجویان بصرریو درده اسرت کر   

مین  اجتناس از بخل  و میل ب  ارال  را در فرد خاطی و مکریا    ضرورت دارد ک  ای  برخورد     ز

   1«ایجاد نماید 

پذیری و یرادگیری دانشرجویان در سرنی  جروانی و امکران زنردگی جمعری در با بوج  ب  بثثیر

دناسری خوابگاه، قابلیت دیوع اعتیاد در میان دانشرجویان وجرود دارد و الزم اسرت دربراره آسریب

مصرف مواد اعتیادآور مطالع  علمری انجرام ءانشجویان از منظر پیشگیری از سونام  انبطاطی دآیی 

گان  ای ب  رورت مثطرت یرا منفری برر رونرد اعتیراد در بواند باثیرات دونام  میگیرد  زیرا ای  آیی 

دناسری گررایش ها دادت  بادد  درباره ای  موضوع گرچ  برخی از بکقیقات ب  بررسی علتدانشگاه

دناسری مرواد در بررسی دو ده  بکقیقات دریوع»اند مانند مقال  ن ب  مواد مخدر پرداخت دانشجویا

دناسری اما هیچ بکقیقی ب  طور مسرتقی  بر  موضروع آسریب 2«های ایرانهبی  دانشجویان دانشگا

نام  انبطاطی نپرداخت  اسرت  از ایر  رو، بکقیر  حاضرر دارای ضررورت بروده و دارای جنطر  آیی 

 ست نوآوری ا

                                                           
دورای انبطاطی دانشجویان ب  عنوان نهادی حساس در مجموع  مدیریت دانشگاه موظر  اسرت کر  ضرم  »مقدم     1

اساسری دانشرگاه در انجام مسئولیت خود در رسیدگی ب  بخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخالق متعالی، وظای  

راستای ردد استعدادهای دانشجویان و بقویت روحی  استقالل و اعتماد ب  نفس در آنان را مد نظر دادت  و از هرر گونر  

برخوردی ک  موجطات بکقیر و بوهی  ب  دانشجو را فراه  می کند اجتناس ورزد هرر چنرد در مرواردی بنطیر  اجتنراس 

از هر گون  بجسس و بفتیش، ضرورت دارد ک  ای  برخورد بوام با حفظ آبرو و حیثیرت  ناپذیر است اما با باکید بر پرهیز

اجتماعی دانشجو بادد از اولی  مراحل بذکر و ارداد آغاز دده و زمین  اجتنراس از بخلر  و میرل بر  اررال  را در فررد 

 «خاطی و مکیا ایجاد نماید 

ع دناسی مصرف مواد در بی  دانشجویان دانشگاههای ایرران، ررامی، حمید و دیگران، بررسی دو ده  بکقیقات دیو  2

 86-3، ص1832، پاییز 23فصلنام  اعتیادپژوهی، دماره 
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مرجع وضع بخلفات مربوط بر   -1بوان مطر  نمود عطاربند از ای  ک   هایی ک  میحال پرسش

مصرف مواد اعتیادآور بوسا دانشجویان، برر اسراس کردام مطنرای قرانونی خرود را بررای وضرع ءسو

 -2کننرده را بعیری  نمروده اسرت؟ بخلفات مذکور رالو دانست ؟ و بر چ  مطنایی، مرجع رسریدگی

 -8مصرف مواد چیست؟ ءرفتارهای مربوط ب  سو انگارینام  مذکور در مورد بخل های آیی یینارسا

 -1جایگاه ارال  و درمان دانشجویان معتاد در بدابیر انبطاطی چگون  برسی  دده اسرت؟ و اینکر  

یر  های انبطاطی و بناسرب میران بخلر  و بنطسازی مجازاتنام  در رابط  با فردینواقص ای  آیی 

های ناظر برر ها و نارساییبوان در دو قالب کلی قرار داد  نخست، چالشاند؟ سواالت فوق را میکدام

   برر همری  1و  8گرذاری )سرواالت های ناظر بر بنطیر    دوم، کاستی2و  1انگاری )سواالت بخل 

نامر  های بکقیر ، برا روش بورریفی بکلیلری بر  بططیر  آیی گویی بر  پرسرشاساس برای پاسخ

دناسی پرداخت  و مطالب در دو های جرمانبطاطی دانشجویان بر قانون مطارزه با مواد مخدر و نظری 

 بخش )مطاب  با دو قالب کلی فوق  ساماندهی دده است  

 

 انگاری و مرجع رسیدگی به تخلفاتهای ناظر بر تخلفها و نارساییچالش -1

اطی از چند جهت حرازز اهمیرت اسرت  نخسرت، لرزوم نام  انبطبررسی مطنای قانونی بصویب آیی 

عنوان ببرمی  اررلی بررای رعایرت حقروق دانشرجویان و بکقر  اهرداف رعایت حاکمیت قانون ب 

هرای بقنینری نام  با اهداف پیشرگیران  منردرد در سیاسرتپیشگیران   دوم، ضرورت همسویی آیی 

قرررات موجرود از طریر  اعمرال نظرارت های ارال  یا ابطال برخی مگذار  سوم، بررسی روشقانون

هرا های قانونی ناظر بر بصویب بخلفات و مرجرع رسریدگی بر  آنقبایی  قطعا رفع یا بعدیل چالش

مناسرب خواهرد دادرت  بر   ءها و حس  رسریدگی و رردور آراانگارینقش مهمی در ارال  بخل 

نامر  مرذکور دناسی آیی آسیب های موجود برایانگاریهای مربوط ب  بخل عالوه، بررسی نارسایی

 رسد ضروری ب  نظر می

 

 واکاوی صالحیت قانونی ساختارهای موجود .1. 1

قانون اساسی بصریو دده است، حک  ب  مجازات و اجرای آن باید بنها از  86گون  ک  در ارل همان

مجازات اسرت   طری  دادگاه رالو و ب  موجب قانون بادد  ای  ارل بیانگر ارل قانونی بودن جرم و

طور ک  در قسمت ارول حاک  برر اگرچ  ارل مذکور ارالتا مربوط ب  جرای  کیفری است  اما همان

نام  اجرایری عنوان نخستی  ارل حاک  بر دیوهرسیدگی ب  بخلفات دانشجویی در رفک  چهارم ب 
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رعایرت  1ن است ها، ارل قانونی بودبری  ارل حاک  بر ای  رسیدگیب  درستی بیان دده است مه 

ای  ارل در مورد بخلفات دانشجویی مستلزم ای  است ک  مرجعی قانونی بر اساس قانون، اقدام بر  

ای قرانونی، بر  بخلفرات مربوطر  رسریدگی انگاری نموده بادد  سپس مرجعی قانونی ب  دیوهبخل 

و از جملر  درورای هرای اختصارری اداری بری  مطانی بشکیل دادگاهنماید؛ زیرا اساسا یکی از مه 

     37  1833انبطاطی دانشجویی، بکق  ارل حاکمیت قانون است)هداوند، آقایی، 

 

 ناروایی مداخله شورای عالی انقالب فرهنگی .1 .1. 1

انرد و هرای افرراد جامعر  مربطااروال بعیی  مرجع رالو برای وضع قواعدی ک  برا حقروق و آزادی

ای بنیادی  است  زیرا در ی  ات انبطاطی دانشجویان مسئل دوند، نظیر بخلفموجب بکدید آنها می

عنوان نماینرده اراده عمرومی و بنرام آن، چنری  گذاری ب القاعده مجلس قانونساالر علینظام مردم

حقی را داراست و درباره هنجارگذاری بوسا سایر نهادهای حاکمیت، ارل بر عردم ررالحیت آنهرا 

های مسرتقل را نامر ی جمهوری اسالمی ایران اختیار وضع آیی قانون اساس 183است  اگرچ  ارل 

های اداری بر  هیئرت وزیرران و هرر برای انجام وظای  اداری، بامی  اجرای قوانی  و بنظی  سازمان

انرد هاهای انبطاطی ک  مکدودکننده حقروق و آزادینام ی  از وزرا داده است  اما در خصوص آیی 

وسریل  درازط  برا بردی    161  1833قن  وجرود دادرت  بادرد)واعظی، باید اذن رریو یا ضمنی م

ها ب  وسیلة قانون مشخص گردد  ب  همی  علرت، های فوق برطرف دده و مکدوده ممنوعیتچالش

، بخلفرات را احصرا نمروده 13/3/1832درباره بخلفات کارکنان اداری، ابتدا قانون مجلس در براریخ 

 نام  را ب  سازمان مربوط  داده است یب آیی ، اذن بصو23سپس ب  موجب ماده 

رسریدگی بر  »و « نامر  انبرطاطیوضع آیی »برخی بر ای  باورند  ک  گرچ  واگذاری اختیارات 

ب  نهادهای زیر مجموع  وزارت علوم بکقیقات و فناوری، انططراق کراملی برا « بخلفات مندرد در آن

  آن  نردارد  عمومرا مطنرای واگرذاری چنری  ارل مترقی بفکی  قوا ) ب  ویژه در معنرای کالسری

اختیارابی ب  مرجع غیرقبایی، بخصصی بودن قبراوت میران منفعرت عمرومی و منفعرت دخصری 

درود)هداوند، دانشجو و نیز ضرورت کارآمدی دولت و پیروی از خا مشی عمومی دولت، عنوان مری

د انبطاطی باید مطتنی بر قرانون با وجود ای ، طط  ارل قانونی بودن، وضع قواع   21  1833آقایی، 

مربوطر  را بر   نام آیی بادد  یعنی باید انواع بخلفات بوسا قانون مشخص دده و مقن ، اذن وضع 

نامر  نام  انبطاطی، ای  دیوهنام  اجرایی آیی نهادهای اجرایی داده بادد  بنا ب  بصریو مقدم  دیوه

                                                           
ارل قانونی بودن بخلفات دانشجویی  آن دس  از رفتارهای دانشجو، بخل  است ک  در آیی  نام  انبرطاطی یرا دریوه   1

بخلفات، مراجع  ب  بعاری  قانونی بخلفات و بططیر  موضروع برا نام  اجرایی ب  عنوان بخل  احصا دده است و در احراز 

 با بعاری  الزامی است  
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است  بلک  با استناد بر  مصروب  سیصرد و پنجراه و اجرایی با استناد ب  قانون مجلس، بصویب نشده 

و بوسرا وزیرر مکتررم علروم  11/6/1831هشتمی  جلس  درورای عرالی انقرالس فرهنگری مرور  

بر   23/5/1833بکقیقات و فناوری و وزیر مکترم بهدادرت، درمران و آمروزش پزدرکی در براریخ 

 بصویب رسیده است  

هنگی در قانون اساسی، درباره جایگاه ایر  درورا در با بوج  ب  عدم ذکر دورای عالی انقالس فر

نظام بقنینی ایران، نظرات متفاوبی بیان دده است  در حالی ک  دورای مذکور در مصوبات مختلر  

با بوج  ب  اسرتفتازی  امرام خمینری مرور   15/3/1865مور   33خود و از جمل  در مصوب  جلس  

 117داند  برخی با استناد ب  قسرمت ذیرل اررل ی، مصوبات خود را در حک  قانون م16/12/1868

گذاری فرهنگی خود را ب  ایر  درورا دان سیاست، کنند ک  مقام رهطریقانون اساسی استدالل می

بفویض نموده و جایگاه مصوبات ای  دورا از قانون مجلس باالبر اسرت)الهام، میرمکمردی میطردی، 

 13/5/1831مرور   37/871وحدت روی  دماره ه/اند ب  موجب رأی برخی ه  معتقد   162  1832

های نامر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات دورای عالی انقالس فرهنگی در حرد بصرویب

   283  1831بواند آنها را ابطال نماید)دری ، دولتی است ک  دیوان عدالت اداری می

نامر  و جایگاه حقروقی ایر  آیری  های فوق، بالتطع اثر مستقیمی دربار انتخاس هر ی  از پاسخ

چگونگی بغییر و ارال  و یا ابطال جززی یا کلی آن دارد  حقیقت ای  است ک  حتی اگر ایرراد عردم 

جایگراه، »اداره ب  دورای عالی انقالس فرهنگی در قانون اساسی وارد بلقی نشود، با بوج  ب  مصوب  

صرویب خرود ایر  درورا رسریده اسرت و در ک  ب  ب« اهداف و وظای  دورای عالی انقالس فرهنگی

در روزنام  رسمی منتشر دده است جایگراه ایر  درورا حرداکثر  15/17/1836مور   1517دماره 

بواند در چارچوس سیاست گذاری کالن فرهنگی و ذیل اختیارات رهطری قابرل بوجیر  و بفسریر می

اقدام ننمروده و گراه بر  امرور  های کالن فرهنگیبادد  با وجود ای ، در هم  موارد ب  وضع سیاست

انبطاطی پرداخت  است  اما حتی اگر مصوب  خود دورای عالی انقالس فرهنگی  نام آیی جزیی نظیر 

ای  دورا، مالک عمل قرار گیرد، ای  « جایگاه، اهداف و وظای  دورای عالی انقالس فرهنگی»درباره 

، هماهنگی و هدایت امرور فرهنگری، گذاری، بعیی  خا مشی، بصمی  گیریمصوب  فقا ب  سیاست

یر  از های کلی نظام اداره کررده اسرت و در هریچآموزدی و پژوهشی کشور در چارچوس سیاست

نامر  انبرطاطی دانشرجویان، قیرد نشرده اسرت  گان  مصر  در ای  مصوب ، بصویب آیی  23وظای  

رو، در حرال حاضرر مطنرای بنابرای  حتی خود دورا چنی  دانی برای خود قازل نطوده است  از ایر 

نامر  انبرطاطی مصروس درورای عرالی انقرالس نام  اجرایی بر اساس آیی قانونی برای بصویب دیوه

 فرهنگی مکل بامل جدی است  
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قانون اساسری، مقرررات  183یکی از مستلزمات مه  ارل قانونی بودن ای  است ک  طط  ارل 

نام  انبطاطی دانشجویان برخری   متثسفان  در آیی انبطاطی نطاید با مت  و رو  قوانی  مخال  بادد

بنطیهات نظیر مکرومیت از بکصیل ب  نکوی پیش بینی دده است و همانطور ک  در ادامر  خواهرد 

آمد مخال  مت  و رو  قانون مطارزه با مواد مخدر و بدون بوج  ب  سیاست ارال  و درمان معتادان، 

حرل در در میان دانشجویان ندارد  در ای  رابطر  دو راهنقش مثطتی در پیشگیری از مصرف مواد مخ

نام  مذکور کنار گذادت  دده رسد  نخست اینک  ب  عنوان راه حل اساسی آیی قابل طر  ب  نظر می

و ب  طور کلی فرایند بصویب آن با در نظر گرفت  ارالحات الزم  از طری  بعیی  راهطردهای اررلی 

نامر  عنوان راه حرل مروقتی در مرورد نرواقص ایر  آیری اینک  ب  در قانون مجلس دنطال دود  دوم

هیئت عمرومی دیروان عردالت  13/5/1831مور   37/871بوان طط  رای وحدت روی  دماره ه/می

اداری، چنی  مصوبابی را بکت نظارت دیوان عدالت اداری دانست و نسطت ب  ابطرال برخری از آنهرا 

 اقدام نمود 

 

 راهای انضباطی دانشجوییناشایستگی شو .2 .1. 1

قانون اساسی، عالوه بر لرزوم اسرتناد بر  قرانون بررای مککومیرت یر  فررد، مرجرع  86طط  ارل 

رسیدگی کننده نیز باید دارای وجاهت قانونی بوده و با رودی قانونی رسیدگی نماید  در حال حاضر 

مرجع وجود دارد  دورای نام  اجرایی س  برای رسیدگی ب  بخلفات انبطاطی دانشجویان طط  دیوه

بدوی برای رسیدگی بدوی، دورای بجدیدنظر برای رسیدگی ب  بجدیردنظرخواهی از آرای بردوی و 

و باالبر  118دورای مرکزی مستقر در وزارت علوم برای رسیدگی ب  بخلفات مستوجب بنطیهات بند 

ت حراک  برر های پیش گفتر  دربراره ررالحیت مرجرع وضرع مقرررادوند  ططعا چالشبشکیل می

 یابد  بخلفات، ب  رالحیت قانونی مرجع رسیدگی نیز بسری می

جنط  مجرمان  دارنرد،  افزون بر ای ، با بوج  ب  اینک  بخلفات مربوط ب  مصرف مواد مخدر اکثراً

رسیدگی ب  رفتارهای مجرمان ، ارالتا بر عهده مراجع قبایی است و با عنایت ب  استقالل و بخصص 

آیی  دادرسی کیفری مفصل درباره ادل  اثطابی و ببمی  حقوق دفراعی مرته  در  قبات، وجود ی 

ای  مراجع، باید سرنودت رسیدگی انبطاطی را منوط ب  دادرسری و رردور رای از مراجرع قبرایی 

نامر  اجرایری در مرورد با وجود ایر ، در حرالی کر  دریوه   113  1836دانست)مکمودی، بهرامی، 

ابا نامشروع، ای  اناط  را پذیرفت  اما در مورد مرواد مخردر و سرایر جررای ، جرایمی مانند قتل و رو

رسیدگی موازی را بجویز نموده است  داید استدالل دود ک  اناطر  کیفرری امرری  118طط  ماده 

بر است و فوریت رسیدگی ب  بخلفات مربوطر  جهرت پیشرگیری از بررویج بخلفرات، مسرتلزم زمان
                                                           

 ماه بدون احتساس سنوات 13با  18عطارت است از منع موقت از بکصیل ب  مدت س  نیمسال یا از  18مجازات بند   1
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اما باید گفت بوانمندی مراجع رسیدگی کنرونی در بر  کرارگیری ادلر  بجویز رسیدگی موازی است 

عنوان بنطیر  اثطات قبایی، مکل بامل بوده و مکروم نمرودن دانشرجویان از حقروق دانشرجویی بر 

 رسد بخلفات مواد مخدر، مورد نقد است  از ای  رو، روش رسیدگی موازی روش درستی ب  نظر نمی

 

 اری  انگهای تخلفنارسایی .2. 1

هرای انگاری در ای  جا، بعیری  برخری رفتارهرا بر  عنروان بخلر  و وضرع مجرازاتمنظور از بخل 

نام  است پایطندی ب  ارل قانونی بودن، دو نتیج  را در پی خواهد دادت  نخسرت انبطاطی در آیی 

اجرایری  نامر اینک  هر ی  از بخلفات مورد نظر نظام انبطاطی باید ب  طور رریو و دفاف در دریوه

-نام  اجرایی مرورد بخلر طور رریو در دیوهذکر دده بادد  دوم اینک  در روربی ک  ی  رفتار ب 

 بواند آن رفتار را بخل  مکسوس نماید انگاری قرار نگرفت  بادد هیچ مقام یا مسئولی نمی
بخلفرات انگاری رریو و دفاف ن  بنها ی  وظیف  قانونی و الزم  رعایت ارل قانونی بودن بخل 

سازی های آموزدی، فرهنگانگاری دارای جنط است، بلک  دارای کارکردهای پیشگیران  است  بخل 

لیستی واضو از رفتارهای متخلفان  بر  معنرای اخطرار رسرمی بر   ز و بازدارندگی است  در واقع ارا

وال هریچ رفترار دانشجویان جهت پرهیز از ای  رفتارها است  بازدارندگی زمانی ابفاق می افترد کر  ا

نامر ، مجرازابی آمیزی از لیست بخلفات بیرون نمانده بادد و ثانیرا مجرازات منردرد در آیری بخل 

آمیز بادد با بدی  وسیل  عالوه برر پیشرگیری از بکررار بخلر  بوسرا مناسب و در عی  حال ارعاس

مشراب  اجتنراس  مربکب، سایر دانشجویان نیز با بداعی خراطره مجرازات مربکرب، از اربکراس رفترار

   123  1833نمایند)دادبان، آقایی، 

انگاری جامع، عطارت است از بعری  قانونی واضو و رریو از عنصر مرادی و نخستی  رک  بخل 

عنصر روانی هر ی  از بخلفات  متاسفان  در بسیاری از مقررات ناظر بر بخلفات اداری و از جملر  در 

 رزوسدانشجویان، ای  امر ب  درستی انجام نپذیرفت  است  ذکر نام  انبطاطی نام  اجرایی آیی دیوه

عناوی  بخلفات بدون بعری  مصادی  آن بر خالف موازی  و قواعد مسل  حقروقی و اررل حاکمیرت 

انگراری نام  اجرایی مذکور، بنهرا بر  بخلر دیوه   15  1831قانون است)گرجی ازندریانی، فتکی، 

 11ب  استعمال مواد اعتیرادآور، در مراده  18اده ب  بربیب در ماده چهار دست  از رفتارها در چهار م

ب  اعتیاد ب  مواد پریش  15ب  بشکیل جلس  و دعوت از دیگران برای استعمال مواد مذکور، در ماده 

ب  نگهداری، خرید و فروش، بولید یا بوزیع مرواد اعتیراد آور پرداختر  اسرت  در  16گفت  و در ماده 

ایر   11مربوط ، چیزی جز عناوی  بخلفات ذکر نشده است  برای نمونر  در مراده هیچ ی  از مواد 

بشکیل جلس  و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از »عنوان ذکر دده است  

در اینجا بر  علرت عردم بعریر  عناررر « مشروبات الکلی )یا مشارکت یا همکاری در ای  خصوص  
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خل ، معلوم نیست ک  آیا برای بشکیل جلس ، حداقل س  نفر الزم اسرت یرا دو نفرر مادی و روانی ب

در انتهای ماده، آیا بکر  معاونرت اسرت؟ « همکاری»ه  کفایت می کند؟ و اروال منظور از عطارت 

 1اگر ای  چنی  است چرا از عطارت واضو معاونت استفاده نشده است؟

ها جرامع انگاریبوان گفت ای  بخل نام  اجرایی، میهای موجود در دیوهانگاریبا بررسی بخل 

نطوده و دامل بمامی رفتارهای مخاطره آمیز و موثر بر استعمال مواد اعتیادآور نیستند  از ای  رو برا 

انگراری های مستقلی را پیشنهاد داد  زیرا بدون بخل انگاریبوان بخل بوج  ب  خالهای بقنینی می

ارل قانونی بودن بخلفات، از بفسیر موسع جهت دمول مصرادی  مشرکوک بوان با نقض رریو نمی

 استفاده نمود  

منردرد در « رفتار خالف دئون دانشرجویی»عنوان کلی عالوه بر ای ، امکان مراجع  و استناد ب 

سازی ب  لکاظ درج  مجازات انبطاطی، همواره مناسب نطوده و کارکرد آموزدی و فرهنگ2 52ماده 

ب  عالوه، پیش بینی ی  عنوان بخل  مستقل، ب  معنای  8سازد ی مستقل را برآورده نمیانگاربخل 

سازی جهت بثمل برای طراحی و اجرای راهکارهای پیشگیران  در خصوص آن بخلر  خواهرد زمین 

هرای های مستقل جدیرد، لزومرا بر  معنرای پیشرنهاد وضرع مجازاتانگاریبود  با وجود ای ، بخل 

 ه در ای  موارد نیست انبطاطی مشدد

 

 تخلفات تحریک مدار  .1 .2. 1

هایی اکتسررابی و سررابرلند، انکررراف و جرررم، پدیررده« هررای برجیکررینظریرر  معادرررت»بررر اسرراس 

هرا و فنرون هرا، بوجیر نشینی افتراقی با گروه افراد بزهکار، موجب یادگیری انگیرزهاند  ه آموختنی

   از ای  منظر، یادگیری بخلفرات دانشرجویی در اثرر 153  1833دود)وایت، هینز، اربکاس جرم می

گیرد  عالوه بر ای ، افراد معتاد گرایش بطلی ، بشوی  و حمایت از سوی دانشجویان متخل  انجام می

ططیعی اسرت    138  1838الدی  عدل، و دیگران، خاری ب  معتاد نمودن دوستان خود دارند)فروع

د مخدر در میان دانشجویان باید برا ایر  گونر  اقردامات بطلیغری ک  برای پیشگیری از استعمال موا

                                                           
معاونرت در »یوه نامر  اجرایری ددواری یافت  پاسخ رکیو زمانی آدکاربر می دود ک  ب  ای  نکت  بوج  دود ک  در  1

 در بک  قتل عمدی ب  آن اداره نموده است  81ماده  1را بخل  ندانست  و فقا در بطصره « بخل 

در رورت اربکاس هر گونر  رفترار خرالف   »1833دیوه نام  اجرایی آیی  نام  انبطاطی دانشجویان مصوس  52ماده   2

مککوم می گررد و در  5با  1ا مذموم بدانند متخل  ب  یکی از بنطیهات دئون، منزلت و عرف مسل  ک  دانشگاهیان آن ر

 «  قابل بشدید است 6) ب  جز بند  3رورت بکرار بنطی  با بند 

دیوه نام  اجرایی، در رورت اربکراس جررای  عمرومی و از جملر  بطلیر  دخانیرات در  82برای مثال، ب  موجب ماده   8

ابل اعمال است  اما بطلی  مواد مخدر در فبای واقعی، در عی  حال ک  جرم اسرت ق 17با  1فبای مجازی، بنطی  درج  

 مکسوس گردد  5با  1ولی فقا می بواند ب  عنوان رفتار خالف دئون دانشجویی مستوجب بنطی  درج  



 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال   حسن اقسمی مقدم          182

 

پذیر است  نخسرت، طراحری و اجررای بشویقی مقابل  نمود  مقابل  با ای  اقدامات از دو طری  امکان

سازی در خصروص های آموزدی و فرهنگی هدفمند جهت خنثی سازی ای  اقدامات و فرهنگبرنام 

اعتیرادآور  دوم، از منظرر سیاسرت انبرطاطی الزم اسرت کر  اقردامات  بار استفاده از مروادآثار زیان

 انگاری قرار گیرند کننده استعمال ای  مواد، مشمول بخل بکری 

گذار بروده بثثیر بشوی  و بکری  در استعمال مواد اعتیادآور و دخانیات اساسا مورد قطول قانون

قرانون  17و در مراده  1ن مطارزه با مواد مخدرقانو 85است  ب  همی  علت، ب  بربیب در انتهای ماده 

طوری ب  جرم انگاری و بعیی  مجازات برای ای  رفتارها پرداخت  است  بر  2جامع مطارزه با دخانیات

فوق الذکر مستوجب مجرازات  85ک  برغیب ب  استعمال هر ی  از انواع مواد مخدر در انتهای ماده 

ر دانست  دده است  همینری  هرگونر  بطلیر  مکصروالت کننده آن ماده مخدمطادر یعنی استعمال

میلیون بومان را در پری  5هزار با  57فوق االدعار، جزای نقدی ب  مطل   17دخانی، ب  موجب ماده 

انگراری مسرتقلی دربراره بطلیر ، بشروی ، نام  اجرایری، بخلر خواهد دادت  با وجود ای ، در دیوه

 دود مشاهده نمیحمایت و بکری  ب  استعمال مواد مخدر 

، ب  اربکاس جرای  عمومی در فبرای مجرازی ادراره نمروده 828نام  اجرایی در ماده الطت  دیوه

بوانرد درامل دانشرجویی قانون ارال  قانون مطارزه با مواد مخدر مری 85است ک  طط  انتهای ماده 

ید  و همینی  طط  نمادود ک  دیگران را از طری  فبای مجازی ب  استعمال مواد مخدر برغیب می

قانون جامع کنترل و مطارزه ملی با دخانیرات مری بوانرد درامل بطلیر  دخانیرات از سروی  17ماده 

                                                           
سرال بمرام  13هر کس اطفال و نوجوانان کمترر از  »  1833قانون ارال  قانون مطارزه با مواد مخدر مصوس  85ماده   1

هجری دمسی و افراد مکجور عقلی را ب  هر نکو ب  مصرف یا ب  اربکاس هرر یر  از جررای  ایر  قرانون وادار کنرد و یرا 

دیگری را ب  هر طری  مجطور ب  مصرف مواد مخدر یا روانگردان نماید یا مواد مذکور را جطرا بر  وی بزریر  یرا از طریر  

برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حطس ابد ب  اعدام و مصرادره دیگری وارد بدن وی نماید ب  ی  و نی  

نادی از اربکاس ای  جرم مککوم می دود  در رورت سایر جهرات از جملر  برغیرب، مربکرب بر  مجرازات مطادرر جررم 

 «مککوم می دود 

گون  بطلیغات مغایر برا ایر  قرانون و  انجام هر  » 1835قانون جامع کنترل و مطارزه ملی با دخانیات مصوس  17ماده   2

میلیون ریال جزای نقدی است  دادگاه مکل  اسرت  57هزار ریال 577آیی  نام  اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات از 

عالوه بر مجازات دستور جمع آوری مکصوالت مورد بطلی  را رادر نماید و میزان مجازابهای یاد دده بر اساس نر  بورم 

همینری  « بار با اعالم بان  مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بایید هیات وزیران قابرل افرزایش اسرت  هر س  سال ی 

قانون مذکور هر نوع بطلی  حمایت بشوی  مستقی  یا غیر مستقی  یا بکری  دیگران ب  استعمال دخانیرات  8طط  ماده 

 ممنوع است 

در رورت اربکاس هر ی  از بخلفات در فبای مجرازی از » برابی  دیوه نام  اجرایی، بخلفات رایان  ای و مخا 82ماده   8

، ) 17برا  1قطیل ه  کردن، و     کلی  جرای  عمومی در فبای وس متخل  ب  بناسب بخل  ب  یکی از بنطیهات بندهای 

 «  مککوم می دود 6ب  جز بند 
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بوانرد درامل بطلیر ، بشروی ، حمایرت و یرا مذکور نمی 82دانشجو در فبای مجازی دود  اما ماده 

 بکری  در عال  واقعی دود 

بروان جطرران نمرود  بوضریو اینکر  اوال نمی ه « معاونت در جرم»قانونی مذکور را با نهاد خأل 

دریوه نامر   81مراده  1عنوان معاونت در بخلفات دانشجویی فقا درباره قتل عمدی )و در بطصرره 

اجرایی  پیش بینی دده است و طط  اررل قرانونی برودن بخلفرات دانشرجویی، در دررایا فعلری 

عاونت در استعمال ایر  مرواد مجرازات بوان بکری  ب  استعمال مواد اعتیادآور را بکت عنوان منمی

انبطاطی نمود  ثانیا بکق  معاونت، مستلزم اربکاس استعمال مواد اعتیادآور بوسا مطادر است  حال 

آنک  رفتارهای پیش گفت  اع  از بطلی ، بشوی ، حمایت و بکری ، ب  علت ایجاد مخراطرات دردید 

کاس یا عدم اربکاس اسرتعمال از سروی مخاطرب، نظر از ارببرای استعمال مواد اعتیاد آور باید ررف

قانون ارال  قانون مطارزه با مواد مخردر  85انگاری دوند  ای  همان منطقی است ک  در ماده بخل 

 قانون جامع کنترل و مطارزه ملی با دخانیات مد نظر قرار گرفت  است   17و در ماده 

ومی بنطیهرات، بر  بکر  اکرراه و اجطرار نام  اجرایی ن  بنها در بخش مربوط ب  قواعد عمردیوه

دیگران ب  اربکاس بخل  نپرداخت  است بلک  حتی در مواد مربوط ب  استعمال مواد اعتیادآور یعنری 

انگاری در ای  زمین  اداره ننموده اسرت  اکرراه یعنری وادار نمرودن ، ه  ب  بخل 16با  18در مواد 

بکمل  با بوج  ب  آثار زیان بار اکرراه بر  اسرتعمال دیگری ب  اربکاس جرم از طری  بهدید غیر قابل 

نام  اجرایی در ای  خصوص را بوجیر  نمرود؟ ططعرا بررای بوان سکوت دیوهمواد افیونی، چگون  می

 بوان ب  قانون مطارزه با مواد مخدر استناد نمود مجازات انبطاطی دانشجویان نمی

 

 تخلفات وسیله مدار  .2 .2. 1

آمیز مقدمابی ماننرد ققی برای پیشگیری از اربکاس جرای  باید رفتارهای انکرافاز دیدگاه مکتب بک

انگاری نمود با بدی  وسیل  بتوان مانع اربکاس جرای  ارلی دد  ب  ایر  نگهداری وسایل جرم را جرم

اگرچر     83  1838زاده، بابرایی، دود)نجفی ابرندآبادی، حطیربگون  جرای ، جرای  مانع اطالق می

انگاری ی  جرم مانع است اما ای  امر انگاری استعمال مواد اعتیادآور ب  بعطیری، فی نفس  جرمجرم

 27انگاری در مورد نگهداری وسایل استعمال ای  مواد نیست  بر اساس همی  منط  ماده نافی جرم

وارد کرردن، سراخت ، خریرد و فرروش،  1833قانون ارال  قانون مطرارزه برا مرواد مخردر مصروس 

انگاری نموده و عالوه بر ضطا ایر  گهداری، اخفا و حمل آالت و ادوات استعمال مواد مخدر را جرمن

 1اموال، حک  ب  دالق و جزای نقدی نموده است 

                                                           
ت مخصوص بولید یا اسرتعمال مرواد مخردر یرا هرکس آالت و ادوا»قانون ارال  قانون مطارزه با مواد مخدر   27ماده   1

 های رنعتی غیر دارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، عالوه بر ضطا آنها ب  ی  میلیرون برا پرنجگردانروان 
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انگراری مسرتقلی نام  انبطاطی بر  بخلر نامة اجرایی جدید آیی در درایا کنونی ک  در دیوه

بواند ذیل است، اربکاس هر ی  از ای  رفتارها بنها مینسطت ب  رفتارهای فوق الذکر اداره ای نشده 

هرای گرردد  برا نگراهی بر  مجرازات 5برا  1موجب بنطی  انبطاطی درج   دئونعنوان رفتار خالف 

)بذکر کتطری بردون درد  2)احبار و اخطار دفاهی بدون درد در پرونده ، درج   1انبطاطی درج  

)بذکر کتطی و درد در پرونرده ، و  1در پرونده ، درج   )اخطار کتطی بدون درد 8در پرونده ، درج  

بوان گفت ک  هیچ بناسطی میان خرید و فروش ی  یرا )بوبیخ کتطی و درد در پرونده ، می 5درج  

های انبطاطی چند عدد وافور یا پایپ )وسیل  مصرف دیش   در داخل خوابگاه دانشجویی با مجازات

 فوق الذکر وجود ندارد  

نام  اجرایی، نگهرداری، بوزیرع و یرا خریرد و دیوه 57برانگیز ای  ک ، ب  موجب ماده  نکتة بامل

 5ای غیر مجاز مستوجب بنطی  انبطاطی از درج  فروش هر گون  آلت لهو و لعب و مکصوالت رسان 

  دانست  دده است  با بررسی ادل  فقهی ناظر بر موضروع لهرو و لعرب )ایروانری، 6)ب  جز بند  12با 

ای غیر مجاز، منظور از آلت لهو و لعب، آلرت   و با قرین  عطارت مکصوالت رسان 53  1833ری، حای

موسیقی خاص مجالس طرس  و غنا است  ای  در حالی است ک   خرید و فروش و یا نگهداری آالت 

 انگاری مستقلی قرار نگرفت  است استعمال مواد اعتیادآور مشمول بخل 

 

 عدالت انضباطیتخلفات علیه  .1 .2. 1

دکی نیست ک  پیشگیری از بکرار بخلفرات راجرع بر  مرواد اعتیرادآور از طریر  کشر  و بعقیرب 

متخلفان و جلوگیری از فرار ایشان امکان پذیر است  امکا یا اخفای ادل  استعمال و خریرد و فرروش 

ی مرواد اعتیرادآور و مواد اعتیادآور ب  معنای از بی  بردن و یا مخفی نمودن وسایل استعمال یا بقایا

بروان آن را از جملر  جررای  علیر  عردالت قبرایی یا ادل  مربوط ب  خرید و فروش آنها است ک  می

ب  طور کلی مخفی نمودن ادل  هر  1 1835قانون بعزیرات مصوس  551دانست  بر همی  مطنا، ماده 

ات جررم در کشر  جرمی را مستوجب ی  با س  سال حطس دانست  است  از آنجرا کر  آالت و ادو

حقیقت باثیر گذارند اگر دخصی ای  آالت را از بی  بطرد یا مخفی نماید عمرل وی جررم مکسروس 

                                                                                                                                              
دود  مربکطی  نگهداری، اخفراء یرا حمرل آالت و ادوات میلیون ریال جزای نقدی و ده با پنجاه ضرب  دالق مککوم می 

ضطا آنها ب  ازاء هر عدد رد با پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج با بیست ضرب  درالق عمال مواد مخدر، عالوه بر است

 «.بادنددوند  عتای  از دمول ای  ماده مستثنی می مککوم می

از قطیرل هر کس از وقوع جرمی مطلع دده و برای خالری مجرم از مکاکم  و مککومیت مساعدت کند  – 551ماده   1

ادل  جرم را مخفی نماید یا برای بطرز  مجرم ادل  جعلی ابراز کند حسب مرورد بر  یر  ای  ک  برای او منزل بهی  کند یا

 .با س  سال حطس مککوم خواهد دد
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قرانون اررال  قرانون مطرارزه برا مرواد  28بر اساس همی  منط ، ماده    83  1833دود)کودا، می

نصر  مجرازات ، امکا یا اخفای ادل  جرای  مواد مخدر و روانگردان را مستوجب ی  پنج  با 1مخدر

 مربکب ارلی دانست  است 

نامر  انبرطاطی، فقرا در نامر  اجرایری آیری الذکر، دیوهب  رغ  وجود مطانی و مواد قانونی فوق

عنوان یر  ، ب  بطانی و اخفای اطالعات مربوط بر  فعالیرت بانرد سررقت بر 2خود 23ماده  2بطصره 

متعاقب  -ه  ماموران انتظامات دانشگاه بخل  مستقل اداره نموده است  ای  در حالی است ک  مواج

با رکن  متواری ددن اسرتعمال کننردگان مرواد   -ورول گزارش از دانشجویان و حبور در مکل 

از طری  ریخت  بقایای آنها در فبرای  –اعتیادآور و سعی در مخفی نمودن و یا امکای ادل  مربوط  

ایع است  در ای  گون  موارد معموال درخص های انبطاطی مربوط  امری ددر پرونده -سطز خوابگاه 

نماینرد  یکری از یا ادخاص امکاکننده، مالکیت و یا اسرتعمال مرواد مرذکور را بر  دردت انکرار می

 انگاری مستقل ای  رفتارها است راهکارهای مؤثر جهت مقابل  با چنی  رفتارهایی، بخل 

 

 گذاریهای ناظر بر تنبیهکاستی .2

هرای انگراری، بررسری کاسرتیهای مربوط بر  بخلر کامل، عالوه بر چالشدناسی برای ی  آسیب

بوجهی ب  اهداف ارالحی درمانی و لزوم رعایت ارل بناسب در گذاری اع  از بیخاص ناظر بر بنطی 

 رسد  ب  نظر میبعیی  مجازات انبطاطی الزم 

 

 غفلت از اهداف اصالحی درمانی در قبال دانشجوی معتاد .1. 2

راهطردهای پیشگیری کیفری، طراحی بدابیر کیفری مطتنی بر اهرداف اررالحی درمرانی در  یکی از

قطال مربکطان جرای  مواد مخدر است  مفهوم ارال  و درمان بر ای  مطنا استوار اسرت کر  مجرمران 

هرای رفتراری در اند ک  اربکاس نابهنجراریافراد درور و غیر قابل بغییری نیستند بلک  افرادی بیمار

آنان نشان  اختالالت روانی ایشان و مستلزم معالج  و درمان آنهاست  ارال  و درمان عطارت است از 

                                                           
د های رنعتی غیرداروزی اقردام کنرگردانهر کس عالما و عامدا ب  امکا یا اخفا ادل  جرم مواد مخدر یا روان ر28 ماده  1

ب  ی  پنج  با نص  مجازات مته  ارلی مککوم می دود  در مورد حطس ابد مربکب بر  چهرار برا ده سرال و در مرورد 

 .اعدام ب  هشت با بیست سال حطس مککوم می دود

هر کس با بطانی اطالعات مربوط ب  فعالیت باند سرقت را کتمان نماید ب  نکوی ک  سطب بسرهیل  -23ماده  2بطصره   2

 12  مککوم می دود و در رورت بکرار، بنطی  با بنرد 6) ب  جز بند 3با  1مجرمان  گردد ب  یکی از بنطیهات بند فعالیت 

 قابل بشدید است 



 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال   حسن اقسمی مقدم          186

 

ی  برنام  مداوای روانی اخالقی با رعایت درایا الزم برای بامی  امنیت اجتماعی ب  منظور بهطرود 

   35  1833آبادی، پذیری اجتماعی مجرم)حاجی دهقابلیت سازش

عنوان یکری از ضرمانت اجراهرای رسرمی و در کنرار جراهای انبطاطی بر بدی  بربیب ضمانت ا

ضمانت اجراهای کیفری، ن  بنها نطاید در بعارض با اهرداف اررالحی درمرانی مرورد نظرر در نظرام 

کرارگیری بردابیر نظراربی، کیفری بادند بلک  باید نقش مفیدی در پیشطرد ای  اهداف از طریر  بر 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرران،  156ارل  5ند  چراک  طط  بند مراقطتی و بشویقی ایفا نمای

ططیعی است ک  ضمانت اجراهرای    53  1836بزهکاران ح  بر ارال  و درمان ددن دارند)غالمی، 

انبطاطی درباره دانشجویان متخلفی ک  رفتاردان واجد ور  کیفری است، باید در راستای رعایرت 

 ا اهداف ارالحی درمانی بادند حقوق اساسی افراد و ه  سو ب

های علمی و بوج  ب  ارال  و درمان در مواجهر  برا دانشرجویان کارگیری روشآنی  ضرورت ب 

مصرف مواد در اینجا ررفا ی  سوء کننده ب  سازد ای  است ک  مرجع رسیدگیمتخل  را بیشتر می

ت  دانشگاه اروال دارای رویکررد نهاد بخلفات اداری نیست بلک  مرکز علمی جامع  یعنی دانشگاه اس

دناسی است و بالتطع اعبای درورای انبرطاطی و نهادهرای علمری موجرود در علمی مطتنی بر علت

رود در حل مشکالت خرود، بر  های آکادمی  باالیی اند ک  حداقل انتظار میدانشگاه، دارای قابلیت

خل  در اینجا ی  فرد عادی نیست بلک  ها و الزامات علمی پایطند بادند  افزون بر ای ، فرد متروش

دانشجویی است ک  با بوانمندی علمری وارد دانشرگاه درده و همری  امرر، امکران برقرراری بعامرل 

 دهد  بر برای پیشطرد رویکرد ارالحی درمانی را افزایش میمنطقی

 

 وکارهای الزام به درمان اعتیاد توجهی به سازبی .1 .1. 2

در نظرر  5برا  8برای دانشجویان معتراد، یکری از بنطیهرات بنردهای  1اجرایی نام دیوه 15در ماده 

جهرت اعمرال « عدم بوج  ب  بنطیهرات قطلری»گرفت  دده است و سپس از ی  درط روری یعنی 

نام  اجرایی برای معتادان استفاده دده دیوه 27های انبطاطی ددید و اخراد مندرد در بند مجازات

، رررفا معترادانی را مجررم 2قانون ارال  قانون مطرارزه برا مرواد مخردر 15 است  با وجود ای ، ماده

                                                           
مککوم مری درود و  5با  8متخل  ب  یکی از بنطیهات بندهای »اعتیاد ب  مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی،  15ماده   1

 «قابل بشدید است  27لی با بند در رورت عدم بوج  ب  بنطیهات قط

معتادان مکلفند با مراجع  ب  مراکرز مجراز دولتری، غیردولتری یرا    »مخدر مواد با مطارزه قانون ارال  قانون 15 ماده  2

نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام ب  برک اعتیاد نمایند  معتادی ک  با مراجع  بر  مراکرز های مردمخصوری و یا سازمان

طت ب  درمان خود اقدام و گواهی بکت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانی  بجاهر ب  اعتیراد ننمایرد مذکور نس

 «.بادد  معتادانی ک  مطادرت ب  درمان یا برک اعتیاد ننمایند، مجرمنداز بعقیب کیفری معاف می
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دانست  ک  اقدام ب  برک اعتیاد و درمان ننموده بادند  ای  امر نشان دهنده پیروی قرانون مرذکور از 

اهداف ارالحی درمانی است  اگر دانشجوی معتادی واقعا بر  مراکرز مجراز بررک اعتیراد مراجعر  و 

ن و کاهش آسیب دریافت نموده بادد آیا منطقی است ک  وی را بردون بخلر  از گواهی بکت درما

های نمود؟ جهت جلوگیری از بردادت 5با  8درط اقدام ب  درمان، مشمول بنطی  انبطاطی بندهای 

 نام  بصریو دود متفاوت الزم است ک  ب  ای  امر در آیی 

ر اعتیاد و لزوم طی ی  فراینرد نظراربی فوق الذکر ب  علت عدم بوج  ب  ذات مستم 15در ماده 

دقی  و انجام مراحل درمانی، ب  دستورات فنی و بدابیر الزم الرعایر  بوجر  نشرده اسرت  منظرور از 

کننده بررای اررال  و درمران مربکرب و جطرران دستورات فنی، دستورابی است ک  مرجع رسیدگی

منظور از بدابیر الزم الرعایر ، بردابیری  1نماید ضررهای وارده بوسا وی در مت  رای پیش بینی می

کننده برای حفظ نظارت برر مربکرب و در دسرترس قررار دادن وی ابخراذ است ک  مرجع رسیدگی

داید موه  ایر  نکتر  « در رورت عدم بوج  ب  بنطیهات قطلی»اگرچ  استفاده از عطارت  2نماید می

ا در ررورت عردم بررک اعتیراد، وی را بادد ک  باید ب  دانشجوی معتاد مهلت معینی داده درود بر

دانست  اما متثسفان  مهلت معینی در ماده مذکور مورد ادراره  27های بعدی با بند مشمول مجازات

 قرار نگرفت  است 

نام  اجرایی، ب  اخذ بعهد از مربکب جهت بخفی  یا بعلی  و یا دیوه 28ب  رغ  ای  ک  در ماده 

د در سواب  انبرطاطی دانشرجو بر  عنروان یکری از اختیرارات حتی مختوم  نمودن پرونده بدون در

نام  مذکور ب  امکان بعلی  بمام یا دیوه 21دوراهای انبطاطی بصریو دده است  همینی  در ماده 

                                                           
ار میتوانرد برا بوجر  بر  جررم اربکرابی و در بعوی  مراقطتی، دادگاه رادرکننده قرر »قانون مجازات اسالمی   18ماده   1

خصوریات مربکب و درایا زندگی او ب  نکوی ک  در زندگی وی یا خانواده ا ش اختالل اساسری و عمرده ایجراد نکنرد 

حرفر  آمروزی یرا ادرتغال بر   -الر :مربکب را ب  اجرای ی  یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت بعوی ، ملزم نماید

پرداخت نفق  افراد واجرب  -ت درمان بیماری یا برک اعتیاد -پ مت یا عدم اقامت در مکان معی اقا -س حرفهای خاص

خودداری از فعالیت حرفهرای مرربطا برا جررم  -د خودداری از بصدی کلی  یا برخی از وسایل نقلی  موبوری -ث النفق 

با درکا یا معاونان جررم یرا دیگرر ادرخاص از خودداری از اربطاط و معادرت  -چ اربکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهاربهای اساسی زنردگی یرا  -  قطیل بزه دیده ب  بشخیص دادگاه

  درکت در دورههای بربیتی، اخالقی، مذهطی، بکصیلی یا ورزدی

حبرور بر  موقرع در زمران و مکران  -ال  :ابیر زیر استبعوی  مراقطتی همراه با بد »قانون مجازات اسالمی   12ماده   2

اراز  اطالعات و اسناد و مدارک بسرهیل کننرده نظرارت برر  -بعیی  دده بوسا مقام قبازی یا مددکار اجتماعی ناظر س

اعالم هرگون  بغییر دغل، اقامتگاه یرا جابر  جرایی در مردت کمترر از  -پ اجرای بعهدات مککوم برای مددکار اجتماعی

 کسب اجازه از مقام قبازی ب  منظور مسافرت ب  خارد از کشرور -ت زده روز و اراز  گزاردی از آن ب  مددکار اجتماعیپان

 نهادهرای بر  مربکرب معرفری قطیرل از معاضردبی بردابیر برخی با همراه دادگاه سوی از میتواند دده یاد بدابیر  بطصره

 «.بادد حمایتی
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بخشی از بنطیهات انبطاطی دانشجویان )ب  جز بوزیع مواد مخدر  اداره دده است  اما در هیچ یر  

ای  رالحدیدهای انبرطاطی بوسرا دروراها مشرخص نشرده و بر   از ای  دو ماده، معیارهای اعمال

ای نشرده دستورات فنی یا بدابیر الزم الرعای  با اهداف ارالحی درمانی در زمان بعلی  حکر  ادراره

 است 

خرود،  16از مراده  2ای  در حالی است ک  قانون ارال  قانون مطارزه با مرواد مخردر در بطصرره 

متجاهری ک  اقدام ب  درمان و برک اعتیاد ننموده اند، بصرریو نمروده  درباره بعلی  بعقیب معتادان

بواند برای ی  بار با اخذ بثمی  مناسب و بعهد ب  ارازر  گرواهی موضروع مقام قبایی می»است ک   

ای  قانون، نسطت ب  بعلی  بعقیب ب  مدت دش ماه  اقدام و معتاد را ب  یکری از مراکرز   15ماده )

دخص معتادی ک  با استفاده از بعلی  بعقیب آزاد می دود باید   « .ر معرفی نمایدموضوع ماده مزبو

و بنرا بر  پیشرنهاد گرروه  18321مراقطت پس از خرود معتادان، مصروس  نام آیی  2بر اساس ماده 

درمانگر، ی  یا چند بکلی  از بکالی  مندرد در آن ماده نظیر مراجعر  بر  مراکرز درمرانی و ادامر  

   185  1833ای درمانی را انجام دهد)آدوری، ابراهیمی، هبرنام 

 

 نقض حق دانشجوی معتاد بر ادامه تحصیل .2 .1. 2

المللری مندی از آموزش و ادام  بکصیل یکی از مصادی  حقوق بشر است ک  در اسناد بی ح  بهره

عدم رعایت اررل  اعالمی  جهانی حقوق بشر بدان بصریو دده است  26از ماده  1و از جمل  در بند 

نامر  دریوهالمللی ایران بادد  بواند ب  معنای نقض بعهدات بی قانونی بودن در قطال چنی  حقی می

                                                           
  آن از 2ی )  قانون و بطصرره16ی )م مدت مقرر در دستور مقام قبایی موضوع مادهفردی کرر  پس از ابما - 2ماده   1

دود، مکل  است ی  یا چند بکلی  از بکالی  ذیل ک  ب  پیشنهاد گروه درمانگر و اعالم مسرئول فنری و مرکز خارد می

درود را   درخص بعیری  میبقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن بوسا مقام قبایی با بوج  ب  پیشنهاد مرذکور و سرواب

های درمران، برازبوانی و کراهش   قرانون جهرت دررکت در برنامر 15ی )راجع  ب  مراکز موضوع مادهم-1د  رعایت نمای

هرای خودیراری کر  برر هدررکت در جلسرات گرو-2 .ای و آموزدیهای دارویی و جلسات مشاورهآسیب از قطیل  درمان

هرای زمرانی مشرخص و اخرذ مراجع  ب  مراکز درمرانی در دوره-8 .عالیت دارندحسب ضوابا و مقررات مربوط ، مجوز ف

های خراص آموزدری گذراندن دوره یا دوره-1 .گواهی سالمت و بسلی  آن ب  نماینده مقام قبایی موضوع ای  آیی  نام 

انجرام -6 .آموزیحرف -5. های مذهطی، بربیتی، اخالقی یا ورزدی و غیرهو یادگیری مهاربهای زندگی یا درکت در دوره

منرع یرا -3 .منع یا مکدودیت اربطاط و یرا معادررت برا درخص و یرا ادرخاص معری -3 .خدمات عمومی و یا اجتماعی

منرع یرا مکردودیت -17 .ادتغال ب  درغل، حرفر  یرا کرار معری -3 .های معی مکدودیت رفت و آمد ب  مکل یا مکل

  16  و یرا )15ارازر  خردمت در مراکرز موضروع مرواد )-11 .ل موبوریرانندگی با وسیل  نقلی  موبوری و یا بصدی وسای

های خانمان بودن و یا وجود درایا مربوط ، الزام بر  اقامرت در مراکرز اقرامتی از قطیرل  خانر در رورت بی -12 .قانون

کر  برر اسراس ضروابا و ها و یرا معلرولی  و غیرره خانمانها و یا مراکز متولی امور بیهای دهرداریراهی، گرمخان میان

 .اند حسب موردمقررات مربوط  ایجاد دده
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های موجود در مواد قانون مطارزه با مواد مخدر و مراکز درمانی مجراز اجرایی بدون ارجاع ب  مکانیزم

خرود، ادامر  بکصریل  15مراده  2پیش گفت ، ررفا در بطصرره  15نام  بطصره ماده مذکور در آیی 

دانشجو را منوط ب  همکاری در درمان اعتیاد و مراجع  مستمر ب  مرکز مشاوره و روانپزد  دانست  

اررل »در ای  بطصره بر خالف  -1درباره ای  بطصره، بوج  ب  نکات زیر الزم و ضروری است   1است 

د و ردور رای مکرومیت موقت از ادامر  ب  رسیدگی ب  موضوع و بایید اعتیا« قانونی بودن رسیدگی

بکصیل، در دورای انبطاطی اداره نشده است  ای  امر ممک  اسرت موجرب بروه  بر  عردم لرزوم 

هیچ مهلت مشخصی برای آغاز درمان و برک اعتیاد پیش بینری نشرده  -2رسیدگی انبطاطی دود  

ت موجب ببییع حقوق وی است  عدم بعیی  مهلت برای اقدام دانشجوی معتاد ب  درمان ممک  اس

هرای داخص -8های زمانی آموزدی برای ثطت نام و ادام  بکصیل گردد  و منقبی ددن مکدودیت

مراجعر  مسرتمر بر  مرکرز مشراوره و »و « همکراری در درمران اعتیراد»مشخصی برای بشرخیص 

وجرود دارد  بعیی  نشده است  اینک  آیا نیاز ب  اخذ گواهی برای حبور در مرکز مشاوره« روانپزد 

 دود؟ یا خیر؟ و ارطال  روانپزد  در بطصره دامل هر روانپزدکی می

نام  اجرایی مشخص نشرده دیوه 15اربطاط میان ای  بطصره و بنطیهات مندرد در مت  ماده  -1

)یعنی نهایترا بروبیخ کتطری و درد در پرونرده   5با  8از بنطیهات درج   15است  در حالی ک  ماده 

معتاد سخ  گفت ، بطصره مذکور، ددیدبری  مجازات انبطاطی یعنری مکرومیرت از  برای دانشجوی

در مقام حرل مشرکالت فروق الرذکر، مری بروان  -5بکصیل را درباره وی قابل اعمال دانست  است  

را ای  گون  بفسیر نمود ک  بر اساس ارل قانونی بودن بنطیهات، مکرروم نمرودن  15ماده  2بطصره 

ادام  بکصیل بنها از طری  ی  بنطی  قانونی، یعنی بنطیر  دوم منردرد در مرت  دانشجوی معتاد از 

امکان  27نام  اجرایی در مورد )عدم بوج  ب  بنطیهات قطلی  و بشدید مجازات با بند دیوه 15ماده 

بدی  دکل خواهد بود ک  در رورت عدم بوج  دانشجوی معتاد بر   2پذیر است  فلذا معنای بطصره 

مثال بررای یر   –لی و بشدید مجازات و در نهایت، ردور حک  ب  مکرومیت از بکصیل بنطیهات قط

آن گاه بازگشت وی ب  دانشگاه و ادام  بکصیل وی منوط ب  منفی برودن آزمرایش  –یا دو نیمسال 

اعتیاد و همکاری وی در درمان اعتیاد و مراجع  مستمر ب  مرکز مشاوره و روانپزدر  خواهرد برود  

ای  بادد ک  در مواجه  با فرد معتاد در وهل  نخست بایرد  2ی ک  هدف از وضع بطصره در رورب -6

وی را مکل  ب  برک اعتیاد نمود و در رورت برک بکلی  فوق، وی از ادام  بکصیل مکرروم درود  

ای ارال  دود ک  بر  جرای عطرارت ) در ررورت عردم نام  ب  گون دیوه 15آن گاه باید مت  ماده 

طیهات قطلی  از عطارت دیگری یعنی  )در رورت عدم اقردام بر  بررک اعتیراد در فرررت بوج  ب  بن

                                                           
ادام  بکصیل دانشجوی معتاد منوط ب  منفی بودن آزمایش اعتیاد و همکاری در درمان اعتیراد و  -15ماده  2بطصره   1

 مراجع  مستمر وی ب  مرکز مشاوره و روانپزد  خواهد بود 
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مکرومیت موقت از بکصیل استفاده دود  بنها در ای  رورت است کر   زمانی معی   ب  عنوان درط

بوجهی نخواهد دد  در غیرر ایر  نسطت ب  اهداف ارالحی درمانی در ضمانت اجراهای انبطاطی بی

 رورت، دانشجوی معتادی ک  از بکصیل مکروم دده است، در اعتیاد خود غرق خواهد دد 

 

 ت انضباطی        لزوم رعایت اصل تناسب در مجازا .2. 2

از دیدگاه سزار بکاریا رعایت بناسب میان جرم و مجازات ن  بنها الزمر  رعایرت عردالت اسرت بلکر  

زیرا اگر بمامی جرای  با ی  مجازات مشاب     32  1833بادد )بکاریا، دارای نتایج پیشگیران  نیز می

هر ی  از جرای ، عمرال کرارکرد  پودی نسطت ب  وخامتروب  رو دوند، عالوه بر نقض عدالت و چش 

بازدارندگی مجازابها جای خود را ب  بجری و میل ب  اربکاس جرای  ددیدبر می دهد  افزون بر ایر ، 

مجازات باید با دخصیت مجرم نیز متناسب بادد  زیرا هر فرد انسانی، موجودی منکصرر بر  فررد و 

عدالت و دسرتیابی بر  اهرداف پیشرگیران  ها و نیازهای خاری است  اجرای ها، قابلیتدارای ویژگی

هرا یرا هاست  ای  موضوع ک  بکت عنوان اررل فرردی کرردن مجرازاتمستلزم بوج  ب  ای  ویژگی

  1833دود ب  معنای انططاق مجازات با دخصیت مجرم اسرت )اردبیلری، بفرید کیفری دناخت  می

181   

سرت بلکر  در ضرمانت اجراهرای های کیفرری ضرروری ارعایت ارل بناسب ن  بنها در مجازات

بوانند ب  درسرتی از انبرطاط و انبطاطی نیز الزم است  زیرا ای  نوع از ضمانت اجراها در روربی می

حیثیت دانشگاهی دانشجویان مکافظت نمایند ک  مکدودیت متناسطی را نسطت ب  بخل  اربکابی و 

ادالنر  برودن، مری بواننرد موجرب دخصیت متخل ، ایجاد نمایند  در غیر ای  رورت، عالوه برر ناع

از ارول حاک  بر رسریدگی  3بجری مربکب و سایر دانشجویان گردند  داید بر همی  مطنا  در ارل 

    1نام  اجرایی، ب  رعایت ارل بناسب بصریو دده است ب  بخلفات دانشجویی در دیوه

 

 لزوم رعایت تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی .1 .2. 2

ط ب  مواد اعتیادآور ب  لکاظ نوع رفترار )اعر  از اسرتعمال، بولیرد، بوزیرع، و برگرزاری بخلفات مربو

جلس  استعمال ،  نوع ماده اعتیادآور )اع  از مواد سنتی و ررنعتی ، زمران اربکراس )اعر  از فصرل 

                                                           
ت خود وف  آیی  نام  و دیوه نام  باید در ردور حک ، دردت بخلر  دوراهای انبطاطی در حدود رالحی  » 3ارل   1

اربکابی، سواب  آموزدی و انبطاطی دانشجو اقتبازات فبای دانشجویی بناسب و بجانس بخل  اربکابی  با نروع و میرزان 

جدیردنظر خرواهی بنطی  را مورد بوج  قرار دهند و رای ب  بنطی  نامتناسب یا نامتجانس از مصادی  نقض رای در مرجع ب

 «خواهد بود 



 111 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   از« انهم انضباطی دانشجویانآنیی»شناسی آسیب

 

   

ک   هایی اندامتکانات و غیر آن ، و مکان اربکاس ) اع  از خوابگاه دانشجویی و غیر آن  دارای بفاوت

 ها مستلزم طراحی سیاست انبطاطی متفاوبی است  بوج  ب  هر ی  از آن

 ها بر اساس نوع رفتار سازی مجازاتمتناسب -الف

نامر  دریوه 16برا  18ها بر اساس نوع رفتار اربکابی، در مرواد در مورد ایجاد بناسب در مجازات

لفانر  درده اسرت  ) اسرتعمال هرا برر اسراس نروع رفتارهرای متخاجرایی، سعی بر بفکی  مجازات

، بشکیل جلس  و دعوت از دیگران برای استعمال مسرتوجب 17با  1مستوجب بنطی  مندرد در بند 

  1 12برا  5، نگهداری، خرید فروش و بوزیع، مستوجب بند 5با  8، اعتیاد مستوجب بند 12با  5بند 

هرای واد، ب  لزوم بفکی  مجازاتبا وجود ای  و ب  رغ  بفاوت موجود میان نگهداری مواد و فروش م

دیوه نام ، مجرازات یکسرانی بررای هرر دو  16در نتیج  در ماده  2ای  دو رفتار بوجهی نشده است 

بینی دده است  ای  امر ممک  است موجب بجری از رفتار نگهداری ب  سوی فروش مواد رفتار پیش

 اعتیادآور گردد 

ل جلس  برای استعمال مواد و دعوت از دیگران، بدون نام ، بشکیدیوه 11افزون بر ای  در ماده 

انگراری درده ای، بخلر بوج  ب  استعمال کردن یا استعمال نکردن مواد اعتیادآور در چنی  جلسر 

است  بدی  بربیب بفاوبی میان بشکیل جلس  همراه برا اسرتعمال واقعری و بشرکیل جلسر  بردون 

 استعمال آن، لکاظ نگردیده است 

 های ناظر بر انواع مختلف مواد ن مجازاتتفکیک میا -ب

عدم بفکی  میان نوع مواد اعتیادآور استعمالی، برای اهداف پیشرگیران  سرودمند نطروده و آثرار 

های مختلفی بقسی  بنردی نمرود  بوان ب  دکلمخربی را در پی خواهد دادت  مواد اعتیادآور را می

مرواد -مرواد اعتیرادآور سرنتی و ررنعتی  س-از  ال ها عطاربند بری  بقسی  بندیاز ای  منظر دایع

اعتیاد آور آرام ) نرم  و سخت  مواد اعتیادآور رنعتی، از قطیل هرویی ، دیشر  )مرت آمفترامی   و 

                                                           
اخطرار -8مربوط  ب  قرار زیر اسرت  بنرد  12با  8دیوه نام  اجرایی، بنطیهات انبطاطی بند  12طط  بند ال  از ماده   1

دادن نمرره -6بوبیخ کتطی و درد در پرونرده، بنرد-5بذکر کتطی و درد در پرونده، بند-1کتطی بدون درد در پرونده، بند

مکرومیت از بسهیالت رفاهی دانشرگاه یرا بغییرر در -3وع بخل  ) مخصوص بخلفات بقلب ، بندردم در درس موض 25

دریافت خسرارت از دانشرجو در مرواردی -3آنها از قطیل وام، خوابگاه و غیره از ی  ماه با مدت باقیمانده از بکصیل، بند 

مراه بردون احتسراس  6برا  1ل یرا منع موقت از بکصیل ب  مدت ی  نیمسا-3ک  بخل  موجب خسارت دده است، بند 

منرع موقرت از  -11ماه برا احتسراس سرنوات، بنرد 6با  1منع موقت از بکصیل ب  مدت ی  نیمسال یا -17سنوات، بند 

منع موقت از بکصیل ب  مردت دو نیمسرال  -12ماه بدون احتساس سنوات، بند  12با  6بکصیل ب  مدت دو نیمسال یا 

 ت ماه با احتساس سنوا 12با  6یا 

قانون ارال  قانون مطارزه با مواد مخدر، برای نگهداری، مخفی یا حمرل نمرودن مرواد  5مجازات های مندرد در ماده   2

 همان قانون برای بولید، بوزیع یا فروش ای  مواد، سط  بر اند   1مخدر نسطت ب  مجازات های مندرد در ماده 
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کراک، موادی اند ک  ب  رورت رنعتی و یا نیم  رنعتی از گیاهان سمی ساخت  و یا با مرواد دیگرر 

بوان ب  علرل ی مانند ماریجوانا و بریاک، ای  نوع مواد را میدوند  در مقایس  با مواد سنتبرکیب می

بر   -2قدرت اعتیادآوری بیشتری دارنرد   -1زیر، در قالب مواد اعتیادآور پر خطر دست  بندی نمود  

غالطرا  -8گذارنرد  لکاظ دیوه ساخت رنعتی، آثار مخرس بری بر روی جس  و روان فرد معتراد مری

   272  1831ارند از قطیل بزری )امیر پور، قربانی، بری دروش استعمال خطرناک

افزون بر ای ، منظور از مواد اعتیادآور آرام یا نرم، موادی است کر  میرزان اعتیرادآوری کمترری 

کنند و امکران اسرتفاده درمرانی از آنهرا وجرود دارد  های کمتری را در معتاد ایجاد میدارند، آسیب

های معکوسی دارند  ماننرد قابل، مواد اعتیادآور سخت، درست ویژگی  در مکافئی مانند ماریجوانا و 

های مذکور، امروزه با اداره ب  مطالعات بططیقی در کشورهایی و هرویی   با بوج  ب  بفاوت کوکازی 

درود  مری ارازر ای جهت جرم زدایی از مواد اعتیادآور آرام در نظام حقروقی ایرران مانند هلند، ادل 

افزایش احترام ب  قانون در قطال مواد مخدر سخت، ایجاد زمین  الزم جهرت کنتررل  دالیلی همیون

  و امکان استفاده از مواد ک  135   1835پور، پور، احسانگرایش ب  مواد اعتیادآور پر خطر )احسان

خطر جهت درمان و کاهش آسیب برخی از معتادان بزریقری کر  بر  مرواد پرر خطرر اعتیراد دارنرد 

     33   1835ر، و دیگران، پو)رحیمی

بوان انجام داد ای  با بوج  ب  مطالب فوق، حداقل کاری ک  درباره بخلفات انبطاطی مربوط  می

 1های نراظر برر مرواد اعتیرادآور سرنتی در مراده است ک  بر اساس منط  حاک  بر بفکی  مجازات

ایر  قرانون  3آور ررنعتی در مراده قانون ارال  قانون مطارزه با مواد مخدر ک  نسطت ب  مواد اعتیاد

الزم اسرت بررای بکقر   1قرانون مرذکور  13بر اند و همینی  با بوج  ب  همی  مطنا در ماده سط 

های انبطاطی هر ی  از ای  دو دست  از مرواد اعتیرادآور بفکیر  و اهداف پیشگیران ، میان مجازات

ای بر  میرزان و حجر  مرواد اعتیرادآور در  نام  اجرایی هیچ ادارهدد  ب  عالوه در دیوه قازلبفاوت 

گرذاری و بناسرب بخلر  و مجرازات نشرده ب  عنوان مطنایی جهت بنطی  16با  18هیچ ی  از مواد 

 است 

 

                                                           
 ررنعتی هرایگردانروان یرا مخردر مرواد کر  معترادی غیرر افرراد   مخردر مواد با مطارزه قانون ارال  قانون13 ماده  1

)  1ر اسرتعمال مرواد مرذکور در مراده 1 :دوند می مجازات ذیل در  ب  مواد نوع حسب بر نمایند، استعمال غیرداروزی

براپنج ب  بیست با هفتاد و چهار ضرب  درالق و یر  میلیرون    بنگ، چرس، گراس، بریاک، دیره، سوخت ، بفال  بریاک

هروزی ، مرفی ، کوکرازی  و دیگرر مشرتقات دریمیایی )  3ر استعمال مواد مذکور در ماده  2 .میلیون ریال جزای نقدی

آمفترامی  )ام دی ام آ  یرا مرت  ابیرل آمیرد )ال اس دی ، متریل  دی اکسریمرفی  و کوکازی  و یا لیزرژی  اسرید دی 

بر  پنجراه برا    بی ، فلونیترازپام، آمفتامی ، مرت آمفترامی  دیشر آکستاسی ، گاما هیدروکسی بوبیری  اسید )جی اچ

 . هفتاد و چهار ضرب  دالق و دو با ده میلیون ریال جزای نقدی
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 مجازات انضباطی متناسب برای توزیع کنندگان مواد در فصل امتحانات -پ

ل واقعی بخلر ، بر  اگرچ  پیشگیری از بخل ، از طری  راهطردهای غیر انبطاطی و با کاهش عل

نام  انبطاطی می بواند کم  ب  پیشرگیری از طریر  دود  اما نقش آیی بری مکق  مینکو مطلوس

بوانرد نقرش مهمری در بازدارندگی بادد  زمان اربکاس جرم، یکی از اجزای عنصر مادی است ک  می

قرانون  656ه های نادی از جرم دادرت  بادرد  بررای نمونر  بر  موجرب مرادبعیی  وخامت و آسیب

، اربکاس سرقت بعزیری در زمان دب، مستوجب مجازات دردیدبری نسرطت 1835بعزیرات مصوس 

   در خصوص زمان اسرتعمال مرواد اعتیرادآور بوسرا 137  1833ب  سرقت در روز است )اردبیلی، 

ش دانشجویان، زمان امتکانات دارای ویژگی خاری است  در ای  ایام، استرس امتکانات موجب افزای

ویژه ریترالی  و دیشر  بطلیغات فریطنده و گرایش بیشتر دانشجویان ب  استفاده از مواد اعتیادآور بر 

می دود  ای  واقعیت مستلزم بشدید مجازات انبطاطی از طری  غیر قابل بخفیر  و بعلیر  نمرودن 

 ست بنطیهات و یا افزایش آنها برای فرودندگان و بوزیع کنندگان مواد در فصل امتکانات ا

 

 رعایت تناسب میان شخصیت متخلف و مجازات انضباطی لزوم .2 .2. 2

و یرا حرداقل،  1الزم  رعایت بناسب میان مجازات و دخصیت متخلر ، بشرکیل پرونرده دخصریت

هرای روانری و معرفی دانشجو ب  مرکز مشاوره و الزام ب  اخذ نظرر از مرکرز مربوطر  دربرار  آسریب

اربکاس بخل  و پیشنهاد واکنش مناسرب انبرطاطی در قطرال هرر  دخصیتی دانشجو، عوامل مؤثر بر

نام ، ن  بنها درباره بشکیل پرونده دخصریت بررای دانشرجویان دانشجو است  با وجود ای ، در دیوه

مته  / متخل  سخنی گفت  نشده است بلک  اخذ نظر دفتر مشاوره برای رردور و اعمرال بنطیهرات، 

د مجازات مکرومیرت از خوابگراه بررای درورای انبرطاطی الزامری و بنها در مور 222ب  موجب ماده 

دریوه  173ها، ای  امر اختیاری بوده و بطصره مراده دانست  دده است  در مورد اعمال سایر مجازات

                                                           
بفاوت پرونده دخصیت و پرونده قبایی در ای  است ک  پرونده دخصیت ب  جای اطالعات قبایی و ادل  اثطات جررم،   1

، خانوادگی، دغلی، اقتصادی، وضعیت سنی و موقعیت اجتمراعی فررد اسرت  حاوی سواب  بکصیلی، پزدکی، روانپزدکی

هدف از بشکیل ای  پرونده، بکق  دو هدف است  نخست، عادالن  بر ددن احکام  دوم، فردی سازی و اررال  و درمران  

آنهرا سرلب ، در کلی  جرایمی ک  مجرازات قرانونی 1832قانون آیی  دادرسی کیفری مصوس  278امروزه ب  موجب ماده 

حیات، قطع عبو، حطس ابد و یا بعزیر درج  چهار و باالبر است و همینی  در جنایات عمدی علیر  بمامیرت جسرمانی 

ک  میزان دی  آنها ثل  دی  کامل مجنی علی  یا بیش از آن است، بازپرس مکل  است در حی  انجام بکقیقرات، دسرتور 

جتماعی رادر نماید  ای  پرونده ک  ب  رورت مجزا از پرونده عمرل بشکیل پرونده دخصیت مته  را ب  واحد مددکاری ا

گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مرادی، خرانوادگی و  -ال :مجرمان  بشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است

  37، ص  1833  ) سطزه علی، ادرافی، حیدری، گزارش پزدکی و روان پزدکی -س اجتماعی مته 

 «نظر دفتر مشاوره برای ردور و اعمال بنطی  مکرومیت از خوابگاه الزامی است  اخذ  » 22ماده   2
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مندی از نظرات مرکز مشاوره استفاده نموده است  زیرا معیارهای ، از عطارات مطهمی جهت بهره1نام 

 را برای دوراهای انبطاطی بعیی  ننموده است   -کور در ابتدای بطصره مذ -بشخیص موارد ضروری 

، ررفا ادامر  بکصریل دانشرجو را منروط بر  همکراری در درمران و 15ماده  2همینی  بطصره 

مراجع  مستمر ب  مرکز مشاوره نموده اما ردور رای نخستی  را منوط ب  اخرذ نظرر مرکرز مشراوره 

 ندانست  است 

هرای های معافیت و بخفیر  مجرازات و سرطبها دامل سطبسازی مجازاتساز وکارهای فردی

هایی اند ک  برا بوجر  بر  مالحظرات سیاسرت های معافیت از مجازات، سطببشدید آن است  سطب

نظیر همکاری مروثر وی برا مقامرات،  –جنایی و فایده اجتماعی و بر مطنای نوع رفتار بعدی مربکب 

نام     دیوه182  1833نمایند )اردبیلی، وی را از مجازات معاف می –بوب  و یا جلب رضایت داکی 

 سروءسازی مذکور در راستای پیشگیری از طور مناسب و منسجمی از سازوکارهای فردیاجرایی، ب 

 مصرف مواد اعتیادآور استفاده ننموده است 

 کارگیری نهادهای ارفاق آمیز متناسبضرورت به -الف

عافیت از مجازات، ب  خصوص دربار  دانشجویانی کر  برا همکراری مرؤثر های ماستفاده از سطب

دروند، الزمر  طراحری خود، موجب کش  عامل یا عوامل ارلی بوزیع مواد اعتیادآور در دانشگاه می

های معافیت نام  اجرایی، ن  بنها ب  سطبی  سیاست انبطاطی پیشگیران  است  دوربختان  در دیوه

قرانون  83ه است  بلک  درباره کیفیات مخففر  نیرز برر خرالف منطر  مراده از مجازات، بصریو نشد

بدون بعیی  جهات بخفی ، اختیار کلی و ب  بعطیری سلطنت مطلر ، در اختیرار  2مجازات اسالمی،

از بدو با پایران رسریدگی » نام   ای  دیوه 28دورای انبطاطی قرار داده دده است  ب  موجب ماده 

ی، اخذ بعهد، ایجاد رلو و سازش یا اخذ رضایت داکی، حسرب مرورد بنرا بر  های انبطاطب  پرونده

رالحدید هر ی  از دوراها، ب  منظور بخفی  یا بعلی  در بنطی  یا مختوم  ددن پرونده بدون درد 

نتیجر  چنری  سیاسرت انبرطاطی، اختیرارات گسرترده دروراهای « در سواب  انبطاطی مجاز است

                                                           
در موارد ضروری یا درخواست دانشجو، بهره مندی از نظرات مرکز مشاوره دانشجویی دانشرگاه و   » 173بطصره ماده   1

بطعرات مختلر  احکرام مالحظ  کلی  حساسیت های الزم در زمین  روحیات فرردی و مسرایل خرانوادگی و اجتمراعی و 

 «رادره الزامی است

همکراری مروثر مرته  در دناسرایی دررکا یرا  -س گذدت داکی یا مدعی خصوری -ال  :بخفی  عطاربند از جهات  2

اوضراع و احروال خراص  -پ معاونان، بکصیل ادل  یا کش  اموال و ادیاء حارل  از جرم یا ب  کار رفت  بررای اربکراس آن

 -ت ز قطیل رفتار یا گفتار بکری  آمیز بزه دیده یرا وجرود انگیرزه دررافتمندان  در اربکراس جررمموثر در اربکاس جرم، ا

ندامت، حس  سابق  و یا وضع خاص مرته  از  -ث اعالم مته  قطل از بعقیب یا اقرار موثر وی درحی  بکقی  و رسیدگی

 -چ ی بررای جطرران زیران نادری از آنکودش مته  بهمنظور بخفی  آثار جررم یرا اقردام و -د قطیل کهولت یا بیماری

 مداخل  ضعی  دری  یا معاون در وقوع جرم -  خفی  بودن زیان وارده ب  بزه دیده یا نتایج زیانطار جرم
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سازی بنطی  سازی و عدم ایجاد ح  متناسبگیری سازوکارهای فردیانبطاطی و عدم ببمی  ب  کار

 با بخل  برای مربکب است 

منردی ، بدون بعیری  دررایا بهرره1نام  اجراییدیوه 21در خصوص نهاد بعلی  مجازات، ماده 

ایر   8دانشجویان، اختیار کلی را ب  رالحدید دورای انبطاطی واگذار نموده است و بنها در بطصره 

هرای ملکرد، مفسرد یرا ه، زنا و لواط، سرقت مکرر، استفاده از سال ، عبویت یا فعالیت در گرروهماد

 مکارس، بوزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی را از دمول بعلی ، مستثنی نموده است  

-سوءهایی نظیر عدم بوانست موجب دود ک  داخصداید اندکی بوج  ب  اهداف پیشگیران  می

مندی از بعلی  و پریش بینری اررال  فررد برا  ، عدم اربکاس بخل  در زمان بهرهسابق  بخل  مشاب

 مندی از بعلی  مورد بصریو قرار گیرند  عنوان درایا بهرهجلب نظر مرکز مشاوره ب 

افزون بر ای ، اعمال بعلی  مجازات و رها نمودن دانشرجوی متخلر ، بردون نظرارت و مراقطرت 

کارگیری نام  اجرایری، بر دیوه درکمال دگفتی،بواند دادت  بادد؟ ارالحی واقعا چ  اثر مثطتی می

الرعای  و دستورات فنی درباره بهره مندان از بعلی  را فراموش نموده اسرت  پایطنردی بر  بدابیر الزم

سرازی آدرنایی برا مبررات مرواد های بطلیغی و فرهنگهای برک اعتیاد، مشارکت در فعالیتبرنام 

بوانند از بدابیر مؤثر بر پیشرگیری از معادرت با مربکطان بخلفات مواد اعتیادآور میاعتیادآور و برک 

 بخلفات احتمالی در آینده بادند 

 استفاده مناسب از کیفیات مشدده شخصی -ب

کار بزه»اربکاس یابد  « ایحرف »بوزیع مواد اعتیادآور بوسا ی  دانشجو ممک  است ب  رورت 

گرردد  ، ب  طور مرنظ  و متعردد مربکرب جررم مری-ب  عنوان دغل  –برای کسب سود « حرف  ای

نامیرده « سراقی»در مورد بوزیع مرواد اعتیرادآور، افررادی کر  بر  اررطال     876  1832)غالمی، 

دوند، ممک  است مشمول قواعد بکرار جرم نشده و سابق  مککومیت ندادت  بادرند  ایر  افرراد می

بری  رک  آن، بشدید مجرازات انبرطاطی اسرت  در ک  ارلی مستک  سیاست انبطاطی ویژه ای اند

دیوه نام ، بکرار بوزیع مواد اعتیادآور، موجب بشدید بنطی  دانست  دده اسرت  امرا دربراره  16ماده 

و « ایمتخل  حرف »بوزیع کنندگانی ک  سابق  مککومیت انبطاطی ندادت  و بر اساس ادل  اثطابی، 

 بگاه  بوده اند، سیاست انبطاطی مشدده در نظر گرفت  نشده است ب  ارطال  ساقی مواد در خوا

 

 

                                                           
دوراهای انبطاطی رادر کننده حک  می بوانند در رورت رالحدید برا پریش از رردور حکر  از مرجرع   » 21ماده   1

آیی  نام  ) ب  جز موارد استثنا دده   نسطت ب  بعلی  بمرام یرا  3ماده  3اب  بطصره باالبر و پیش از دانش آموختگی مط

 «بخشی از مجازات از احکام رادر دده اقدام نمایند



 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال   حسن اقسمی مقدم          116

 

 گیرینتیجه

ابخاذ رویکرد پیشگیران  در مقررات انبطاطی ناظر بر رفتار دانشجویان، یر  ضررورت اسرت  اعمرال 

بواند ررفا بر مطنای سزادهی ب  متخلفان بادد  زیرا بثکید برر سرزادهیص رررف، بدابیر انبطاطی نمی

آور ک  نسطت مصرف مواد اعتیادویژه در مورد پدیده اعتیاد و سوءدود  ب ش بخلفات نمیموجب کاه

نامر  انبرطاطی های درمانی و پیشگیران  بیشرتری اسرت بایرد آیری ب  سایر بخلفات، دارای ضرورت

ب  دناسی و ارول حقوقی مورد نقد و ارال  قرار داد  با بوج  های جرمدانشجویان را بر اساس یافت 

بوان گفرت  نخسرت اینکر  ررالحیت قرانونی مرجرع مطالب فوق، درباره سواالت ابتدای بکقی  می

نام  انبرطاطی مرورد بردیرد جردی اسرت  ایر  مرجرع، بخصرص کرافی بررای بعیری  بصویب آیی 

مصرف مرواد را ندادرت  اسرت  برالتطع، مرجرع ءهای انبطاطی مناسب جهت پیشگیری از سوراهطرد

بخلفات مربوط  نیز فاقد رالحیت وبخصص قبایی کاملی جهت ردور حکر  بر   کننده ب رسیدگی

های نام ، انططاقی با ضررورتهای موجود در آیی انگاریمککومیت انبطاطی است  دوم اینک ، بخل 

نام  حتری بر  انرواع جررای  موجرود در قرانون مصرف مواد ندارند  نگارندگان آیی ءپیشگیری از سو

اند  رفتارهایی نظیر بشوی  ب  استعمال مواد و نگهرداری وسرایل مخدر بوجهی ننمودهمطارزه با مواد 

بروان مسرتقیما بر  مرت  قرانون نام  نمیاستعمال آن از قل  افتاده اند  الطت  در مورد خالهای آیی 

منطع  نام  انبطاطی،مطارزه با مواد مخدر استناد نمود زیرا قانون اخیر، منطع جرای  مواد مخدر وآیی 

انگاری جامع بمامی رفتارهای مربوطر ، نر  بنهرا زمینر  مناسرطی بررای بخلفات است  بخل  ءاحصا

سازی بررای بواند عاملی جهت فرهنگبازدارندگی دانشجویان است بلک  ب  لکاظ جنط  آموزدی می

 های رفتار دانشجویی بادد  استاندارد

هرای انبرطاطی درمان در ضمانت اجررا در خصوص پرسش سوم باید گفت  خال راهطرد ارال  و

گیرری را دود  بشدید بازدارندگی مخصوص بوزیع کننردگان مرواد اسرت  سرختکامال احساس می

بوان نسطت ب  دانشجوی معتاد اعمال نمود  زیرا وی ی  دانشجوی بیمار و نیازمند کم  جهت نمی

برری  راه بواند سرادهال ، میمسارال  و درمان است  طرد دانشجوی معتاد، جهت پاک کردن رورت

بادد اما قطعا بهتری  بصمی  نیست  نظام آموزدی ایران نیازمنرد قرانون جرامعی جهرت طراحری و 

مصرف مواد در مراکز آموزدی است  در پاسخ بر  سروال چهرارم ءهای پیشگیری از سواجرای برنام 

نامر  کرامال طاطی در آیری بوان گفت  فرامودی ارل بناسب میان بخل  وبنطی  انبربکقی  نیز می

بنردی مشهود است  ددت بنطیهات موجود بر اساس نوع رفتار، نوع مواد و حج  مواد مکشوف  ططق 

های فردی متخل  را نادیده گرفتر  و از نام ، دخصیت و ویژگیگذاری در آیی نشده اند  نظام بنطی 

اسرتفاده ننمروده اسرت  بنرابرای  سازی بنطیهات در جهت افزایش اثربخشی آنها سازوکارهای فردی
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نام  انبطاطی دانشجویان بر اساس نتایج ای  بکقی  و بوسا مرجرع ررالو و دود آیی پیشنهاد می

 1متخصص مورد بازنویسی قرار گیرد 

بر  سروی « ایمراده دروازه» عنوان افزون بر ای ، با بوج  ب  نقش ویژه اسرتعمال دخانیرات بر 

نامر ، دانشرجویان دریوه 2 52مراده  1بوان برا اررال  بطصرره ردان، میاستعمال مواد مخدر و روانگ

هرای مشرمول دوره« بدابیر بکمیلری»سیگاری را بکت عنوان دانشجویان در معرض خطر، در قالب 

 های زندگی و کنترل استرس قرار داد   آموزش مهارت

 

 منابع 

دایی از مرواد مخردر آرام، مطالعر  بوجیهات جرم ز» ، 1835احسانپور، رضا و احسانپور، مکمدرضا )

   83) 17 فصلنامه حقوق پزشککی  ،«بططیقی در حقوق کیفری هلند و ایاالت متکده امریکا

  133-132 ص

 بهران  نشر میزان  ،چاپ هفده  ،جلد سومحقوق جزای عمومی.  ، 1833اردبیلی، مکمد علی )

قبایی کاربست درمانی بعلی  بعقیب  رویکرد بقنینی» ، 1833آدوری، مکمد و ابراهیمی، ابراهی  )

  111-113   ص 11) 12  مجله حقوق پزشکی  «نسطت ب  معتادان

جلرد اول جررم و درآمدی بر حقوق جزای عمومی.  ، 1833الهام، غالمکسی  و برهانی، مکس  )

 بهران  نشر میزان  ،مجرم  چاپ پنج 

برداخل مصروبات درورای عرالی بررسی » ، 1832الهام، غالمکسی ، میرمکمدی میطدی، مصطفی )

، «انقالس فرهنگی با مصوبات مجلس دورای اسالمی، دولت و مجمرع بشرخیص مصرلکت نظرام

   133-155  ص  1) 11، پژوهشنامه حقوق اسالمی

                                                           
کرارگیری هرا نسرطت بر  بر نام  انبطاطی ارال  دده مسرتلزم متعهرد سراخت  دانشرگاهالطت  اجرای کامل ی  آیی   1

فمند است  در ایاالت متکده امریکرا بر  موجرب فصرل بیسرت  از مجموعر  قروانی  های انبطاطی و ارالحی هدسازوکار

ک  مدیر آن، خطراس بر  وزیرر های مالی دولتی استفاده کند مگر آنبواند از کم فدرال، هیچ موسس  آموزش عالی نمی

ان و کارکنران دانشرگاه، مصرف مواد در میران دانشرجویءای را برای پیشگیری از سوآموزش عالی گواهی نماید ک  برنام 

هرای مربوطر ، ضرمانت اجراهرا، انگراریطراحی و ب  اجرا گذادت  است  ای  برنام  باید ب  طور سالیان  عرالوه برر بخلر 

های ارالحی درمانی قابل اجرا را ب  دانشجویان و کارکنان اطالع دهد و آمرار دقیقری از متخلفران و مبرات مواد و روش

های درمانی خود را مورد بطور سالیان  مورد ارزیرابی و   دانشگاه مکل  است میزان اثربخشی برنام مطتالیان را در برگیرد

  US.C.20.1011(i)ارال  قرار دهد  ) 

 1در رورت استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماک  مربطا، متخل  ب  یکی از بنطیهات بنردهای   » 52ماده  1بطصره   2

     قابل بشدید است 6) ب  جز بند  3ورت بکرار ، بنطی  با بند مککوم می دود و در ر 8با 
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علل بغییر الگوی مصرف مواد مخدر از ک  خطرر بر  پرر » ، 1831امیرپور، مهناز و قربانی، مکس  )

  223-271   ص 13) 18  فصلنامه رفاه اجتماعی  «خطر

مجلکه ، «حری  خصوری و حمایت از آن در حقوق اسالم، بططیقی و ایرران» ، 1838انصاری، باقر )

  58-1   ص 1) 66، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  «بررسی مسال  حرمت لهو ب  عنوان قاعرده فقهری» ، 1833ایروانی، جواد و حایری، مکمد حس  )

    37-18   ص 38) 11 دو فصلنامه فقه و اصول 

بهرران   ،چراپ نهر  ،برجم  مکمد علی اردبیلی  هارساله جرایم و مجازات ، 1833بکاریا، سزار )

  نشر میزان

فصلنامه   «ارال  مجرمان در سیاست جنایی بقنینی ایرران» ، 1833آبادی، مکمد علی )حاجی ده

  171-38   ص 8) 83  حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

. فصکلنامه «بازدارنردگی و نقرش آن در پیشرگیری از جررم» ، 1833ان، حس  و آقایی، سارا )دادب

   113-125   ص 8) 83  حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

زاده، مکمد جعفر و مکق  داماد، مصرطفی و فرجیهرا، مکمرد و امیردی، پور، ایمان و حطیبرحیمی

ل مصرف مواد مخدر، مطالعر  بططیقری در نظرام سیاست کاهش آسیب در قطا» ، 1835جلیل )

  173-31   ص 8) 27 های حقوق تطبیقیپژوهش ،«عدالت کیفری ایران، پربغال و کانادا

آثار پرونرده دخصریت در حقروق » ، 1833سطزه علی، راضی  و ادرافی، مکمود و حیدری، مسعود )

  38-63   ص 171) 32  مجله حقوقی دادگستری  «کیفری ایران

 ،«جایگراه قرانونی درورای عرالی انقرالس فرهنگری و مربطر  مصروبات آن» ، 1831 ، مکمد )دری

   213-218  ص  16) 3 پژوهش حقوق و سیاست 

مجله دانشکده حقکوق و علکوم  ،«بکرار جرم ب  عنوان حرف  مجرمان » ، 1832غالمی، حسی  )

  815-235   ص62  سیاسی

 نشر میزان  بهران  ،چاپ دومکیفرشناسی.  ، 1836غالمی، حسی  )

 ، 1838السادات، جالل و بیگلریان، اکطر و جروادی یگانر ، مکمدرضرا )الدی  عدل، اکطر و ردرفروع

فصکلنامه  ،«باثیر ه  نشینی و معادرت با گروه هنجاردک  و گرایش جوانان ب  مرواد مخردر»

  573-133ص    15) 1 رفاه اجتماعی 

 نشر میزان   بهران  چاپ دوم،ت قضایی. جرایم علیه عدال ، 1833کودا، جعفر )



 113 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   از« انهم انضباطی دانشجویانآنیی»شناسی آسیب

 

   

هرای هیئرتدناسی فرایند دادرسی در آسیب» ، 1831) گرجی ازندریانی، علی اکطر و فتکی، یونس

 8  دوفصلنامه حقکوق اداری ،«رسیدگی ب  بخلفات اداری، باملی پیرامون ی  الگوی مطلوس

  52-23   ص 3)
ن و مقایسر  آن برا اررل قرانونی برودن جررم و قطو عقراس بالبیرا» ، 1833مکق  داماد، مصطفی )

  32-33   ص 1) 1، مجله پژوهشهای فلسفی کالمی ،«مجازات

رابطر  بصرمیمات مراجرع انبرطاطی برا آرای مراجرع » ، 1836مکمودی، جواد، بهرامری، نررگس )

    151-181  ص  1) 3  فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی  ،«کیفری

گرایش ب  مصرف مواد مخدر در بی  دانشجویان  » ، 1836فاطم  )مرجایی، هادی و غالمرضاکادی، 

   ص 2) 17  فصکلنامه تحقیقکات فرهنگکی ایکران  «مقایس  دانشجویان بومی و غیر بومی

138-217  

جرای  مانع » ، 1838زاده، مکمدجعفر و بابایی، مکمد علی )نجفی ابرندآبادی، علی حسی  و حطیب

ص  ،1838زمسرتان مدرس علوم انسانی  ویژه نامه حقکوق     فصلنامه«) جرای  بازدارنده 

28-13  

هرای حقروقی نام  با باکید بر نظراممطالع  بططیقی رالحیت وضع آیی » ، 1833واعظی، مجتطی )

    162-183  ص  33) 5 نامه مفید   «فرانس  و ایران

اپ نهر ، قر   برجمر  علری سرلیمی، چرجرم و جرم شناسکی   ، 1833وایت، راس و هینز، فیونا )

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

های اختصاصکی اداری در پرتکو اصکول و دادگاه  ، 1833هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسل  )

  1833انتشارات خرسندی،  بهران های دادرسی منصفانه. آیین

انتشرارات پژوهشرگاه فرهنرگ و  ق  چرایی و چگونگی مجازات.  ، 1831یزدیان جعفری، جعفر )
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