
  علمی هیأتاعضاي قانون و مقررات انتظامی 
  کشور سسات آموزش عالی و تحقیقاتیؤدانشگاه ها و م 

    مجلس شوراي اسالمی 22/12/1364مصوب 
 

 :رسیدگی انتظامی هیأت - فصل اول

  :ازد هاي رسیدگی عبارتن هیأت - 1ماده 
  بدوي هیأت -1
  تجدیدنظر هیأت -2

تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل  مؤسسهآموزش عالی و  مؤسسهدانشگاه یا  بدوي در هر هیأت - 2ماده 
 هیأت داراي سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضاي می شود و

   .مستقل انتخاب می شوند یا دانشکده مؤسسهعلمی دانشگاه هاي کشور و حتی االمکان از همان دانشگاه یا 
معارف اسالمی که حداقل داراي تحصیالت فوق  بدوي باید از مدرسان هیأتیک نفر از اعضاي  - 1بصره ت

  .لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد
  .انتخاب مجدد اشخاص مزبور بالمانع است - 2تبصره 

شخیص تو به  اًآموزش عالی و تحقیقاتی مشترک مؤسسهدانشگاه ها یا چند دانشگاه یا  در هریک از -3ماده 
اصلی و  داراي سه نفر عضو هیأتاین . تجدیدنظر تشکیل می شود هیأتفرهنگ و آموزش عالی یک  وزارت

سسات مزبور ؤعلمی م هیأت است که از بین اعضاي 2ماده  1حداکثر دو نفر عضو علی البدل با رعایت تبصره 
  .می شوند منصوب به مدت دو سال به وسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و

سسات دولتی می ؤسایر وزارتخانه ها و م آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع مؤسساتدر دانشگاه ها و  -تبصره
 .باالترین مقام دستگاه دولتی تعیین می شود تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط با هیأتباشند، 
در  هیأتآرا این  .بدوي است هیأتعلمی با  هیأتانتظامی اعضاي  صالحیت رسیدگی به تخلفات - 4ماده 

صادر شود و قابل تجدید نظر باشد و ظرف یک ماه براي افراد داخل کشور و دو ماه  صورتیکه علیه متخلف
با دستور  افراد خارج از کشور از تاریخ ابالغ به متخلف توسط وي درخواست تجدید نظر نشود قطعی و براي

ر مهلت مقرر از دعلمی  هیأت هرگاه عضو. مربوط اجرا خواهد شد مؤسسهباالترین مقام اجرایی دانشگاه یا 
 .تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود هیأتبدوي درخواست تجدید نظر نماید  هیأتي أتاریخ ابالغ ر

 .مدنی به عمل خواهد آمد ابالغ طبق قانون آیین دادرسی - 1تبصره 
  .علمی به مراجع قضایی نخواهد بود أتهیتجدید نظر مانع از رجوع عضو  هیأت رأي - 2تبصره 

تدوین به دین مبین اسالم و عمل به احکام آن و اعتقاد و  بدوي و تجدیدنظر عالوه بر هیأتاعضاي  - 5ماده 
  :ایران و اصل والیت فقیه باید داراي شرایط زیر باشند تعهد به نظام جمهوري اسالمی

  تاهل -1



  علمی هیأتر حداقل سه سال سابقه عضویت د داشتن -2
هاي بدوي یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و  هیأتالبدل  هیچ یک از اعضاي اصلی یا علی - 6ماده 
  :کرد شرکت نخواهند رأيصدور 
 .داشته باشد علمی با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم هیأتعضو  -الف
 .مطروحه ذینفع باشد با متهم دعواي حقوقی یا جزایی داشته یا در دعواي هیأتعضو  -ب
  .مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد هیأتعضو  -ج
  

  :تخلفات انتظامی و جرایم – فصل دوم
اعمال خالف شرع و اخالق عمومی به قرار زیر  تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و - 7ماده 
 :است

  اجازه یا عذر موجه و یا غیبت بدون ترك خدمت -1
  تخلف از اجراي قوانین و مقررات دانشگاه -2
  انگاري یا غرض ورزي در انجام وظایف سهل -3
   دانشگاه تمرد از اجراي دستورات قانونی مقامات -4
  استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی -5
 را ندارند و یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حقاشخاصی که حق دریافت آن  تسلیم مدارك به -6

 .دریافت آنها را دارند
  دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارك -7
  امتحانی و یا تغییر اوراق سواالت امتحانی و یا تعویض برگهاي ءافشا -8
  اهاسناد محرمانه دانشگ ءافشا -9

  اخفاي غیر مجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی از بین بردن و - 10
  اعتیاد و ارتکاب اعمال خالف عمومی که موجب هتک حیثیت و شوون شغلی است - 11
  ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی - 12
  و تشکیالت فراماسونري و مشابه آنساواك منحله  عضویت در یکی از فرق ضاله و - 13
  نفع احزاب و گروه هاي الحادي عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به - 14
  اسالمی القا اندیشه هاي الحادي و توهین به مقدسات - 15
کشاندن کالسها و اعتصاب،  ارتکاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوري اسالمی از قبیل به تعطیل - 16

  .غیر مجاز در محیط دانشگاه تحصن و تظاهرات به طور
و عضو  در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد 16و14و13و10اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بندهاي  - 17

  .علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می آید هیأت
  



  :مجازات هاي انتظامی – فصل سوم
  :عبارتند ازانواع مجازات ها به ترتیب اهمیت -8ماده

  احضار و خطار شفاهی -1
  اخطار کتبی با درج در پرونده -2
  با درج در پرونده توبیخ کتبی -3
  .ماه کسر حقوق و مزایاي دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه -4
  تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال -5
  تنزل یک پایه -6
  موقت از یک ماه تا یک سال انفصال -7
 سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه روز حقوق در قبال هر 45خرید خدمت با پرداخت باز -8

نان بازخرید آسال خدمت، کسور بازنشستگی افرادي که خدمت  حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده
  .شد و کسر یک سال خدمت، یک سال محسوب می شود میشود به آنان مسترد خواهد

  آموزشی یا تحقیقاتی مربوط مؤسسهاخراج از دانشگاه یا  -9
 عالی و تحقیقاتی کشور آموزش مؤسساتدرسایردانشگاههاو متبوع ومحرومیت از پذیرش مؤسسهاخراج از  - 10
  انفصال دائم از خدمات دولتی - 11

رسیدگی  تهیأبه  آموزش عالی و تحقیقاتی میتواند بدون مراجعه مؤسسهیس دانشگاه و یا ئر -تبصره
اجراي مجازاتهاي . علمی اجرا کند هیأت را در مورد اعضاي متخلف 3و 2و1انتظامی مجازاتهاي مندرج در بند 

  .رسیدگی انتظامی است هیأت رأيمندرج در بندهاي بعدي موکول به 
 .تجدیدنظر می باشد هیأتقابل پژوهش در  این قانون 8و بندهاي بعدي ماده  4مجازاتهاي بند  - 9ماده 
علمی خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن  هیأتعضو  در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن -10ماده 

مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطی به  درجه محکوم خواهد شد و هرگاه
  .یت قبلی شدیدتر باشددرجه بعد محکوم خواهد شد بنحوي که در هر حال از مجازات محکوم حداقل مجازات

در سال به تشخیص  ماه 4مجازات غیبت غیر موجه به متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از  -11ماده 
  .خواهد بود آموزش عالی تحقیقاتی مربوط مؤسسهها اخراج از دانشگاه یا هیأت

  .بالمانع استدیگر  تحقیقاتی مؤسساتاستخدام این گونه افراد در دانشگاه ها یا  -1تبصره 
علت غیبت اخراج می شوند، در صورت  وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند افرادي را که به - 2تبصره 

عالی شهرستان ها و مناطق محروم به ترتیب اولویت  آموزش مؤسساتنیاز به خدمات آنان در دانشگاه ها و 
  .اعاده به کار نماید

دائم از  این قانون انفصال 7ماده  16و  15و  14و 13در بندهاي مجازات مرتکبین جرایم مندرج  -12ماده 
  .خدمات دولتی است

  .خواهد بود هیأتبه تشخیص  8در ماده  در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج-تبصره 



یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد  علمی عنوان هیأتهرگاه تخلف عضو  -13ماده 
حکم مرجع قضایی . انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد رسیدگی به تخلفات هیأت
مانع  انتظامی الزم االتباع است ولی رسیدگی در مرجع قضایی هیأتارتکاب جرم عمومی براي  از جهت

  .دمراجع قضایی آن را متوقف می ساز رأيرسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور 
در این قانون باشد  مجازات مقرره  در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان -تبصره

  .مجازات هاي انتظامی نخواهد بود مجازات تکرار نخواهد شد در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع
  

  :علمی هیأتافراد غیر مفید  نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال  -فصل چهارم 
ماه بعد از تصویب و  6شود حداکثر ظرف مدت  به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می -14ماده 

آموزش عالی را که غیر مفید  مؤسساتعلمی دانشگاه ها و  هیأتاعضاي  ابالغ آیین نامه این قانون آن تعداد از
 د و یا با موافقت سازمان هاي دولتی و یاترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخری تشخیص می دهد، به

  .منتقل نماید مؤسساتتحقیقاتی به این گونه سازمان ها یا  مؤسسات
هاي بدوي می  هیأتافراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به وسیله  تشخیص - 1تبصره 
  .باشد

نظر شکایت  هاي تجدید هیأت اشخاصی که غیر مفید تشخیص داده می شوند می توانند به - 2تبصره 
  .هاي تجدید نظر درباره آنان قطعی و الزم االجراست هیأت رأي. نمایند
  :به ترتیب زیر خواهد بود 14بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده  -15ماده 
قانون خدمت طبق  در صورتی که حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس سنوات -الف

  .استخدام کشوري بازنشسته خواهد شد
این  8سال تمام باشد، خدمت آنان بر اساس ماده  20دولتی آنان کمتر از  در صورتی که سابقه خدمت -ب

  .خواهد شد قانون بازخرید
دولتی منتقل می شوند و یا  مؤسساتعلمی که به سازمان ها و  هیأتدر صورتی که حقوق اعضا  -16ماده 
باشد مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هرگونه  ل می یابند کمتر از حقوق پایه و رتبه علمی آنانتغییر شغ

  .التفاوت کسر خواهد گردید افزایش حقوق این افراد از مابه
علمی و انتصاب آنان به مشاغلی است که  هیأتاعضا  منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت -17ماده 

  .آموزش عالی نباشد مؤسسات در دانشگاه ها ومستلزم تدریس 
و شرکت هاي دولتی با موافقت  مؤسسات علمی به کلیه سازمان ها و هیأتانتقال اعضاي  - 1تبصره 
  .مذکور انجام خواهد شد مؤسسات
بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عینا به صندوق بازنشستگی  کسور - 2تبصره 
  .واریز خواهد شد  قال،انت محل
دولتی براي  مؤسساتاین قانون در سایر  14 استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده -18ماده 



که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدي را یک جا مسترد  مشاغل غیر آموزشی بالمانع است مشروط به این
  .نمایند

  .استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بودسنوات خدمت گذشته به شرط  احتساب -تبصره
  

  :مقررات سایر  -فصل پنجم
آموزش پزشکی تشخیص دهند  هرگاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و -19ماده 

هاي بدوي و  هیأتنیاز است که توسط  علمی هیأتآموزش عالی به یکی از اعضا  مؤسساتکه در یکی از 
هاي  هیأتاخراج یا منفصل شده است آن عضو با تشخیص  نیروي انسانی به علت غیبت، تجدید نظر بازسازي

این قانون نباشد، می تواند به خدمت اعاده  12موارد مشروحه در ماده  تجدید نظر و به شرط آن که مشمول
  .شود
وزارت  توسطین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این قانون یآ -20ماده

  .وزیران خواهد رسید هیأتفرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب 
 هاي علمی مغایر این هیأتتاریخ تصویب آیین نامه کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضاي  از -21ماده 

 رأيبه صدور  هاي پاکسازي و بازسازي گذشته منجر هیأتقانون لغو می گردد و کلیه پرونده هایی که در 
هاي بدوي و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال هیأتقطعی به  رأيقطعی نگردیده براي رسیدگی و صدور 

  .خواهد شد
تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و  16ماده و  21قانون فوق مشتمل بر 

  .أیید شوراي نگهبان رسیده استبه ت 26/12/1364شصت و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
                                                                      

  
هاشمی- رئیس مجلس شوراي اسالمی                                                            



  هیات علمی دانشگاههااعضاي آئین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی 
  و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور 

  ت وزیرانأهی1365/ 5/ 5مصوب جلسه مورخ  
 )17/1/1384اصالحی (

  
 :ترکیب و نحوه تشکیل هیات ها  _فصل اول 

در هر یک از دانشگاهها و  تهاي تجدیدنظرأت بدوي و علی البدل و همچنین اعضاي هیأاعضاي هی - 1ماده 
قانون مقررات انتظامی  3و  2هاي مستقل با رعایت مواد  دانشکده کشور وسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ؤم

 .انتخاب می شوند
ت تجدیدنظر که براي چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی به تشخیص أاعضاي هی - 2ماده 

صادره  ءآراوزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین و منصوب می شوند به 
ت بدوي دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی و یا دانشکده مستقل رسیدگی و حکم صادر أاز سوي هی
 .خواهند نمود

سسه آموزش عالی و تحقیقاتی ؤدرصورتیکه عضو واجد شرایط مندرج درقانون درهمان دانشگاه و یا م - 3ماده 
د شرایط نزدیک ترین دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و ت از بین اعضاي واجأوجود نداشته باشد اعضاي هی

 .تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تعیین خواهد شد
ت تجدید نظر که براي چند دانشگاه یا موسسه آموزس عالی و تحقیقاتی به وسیله وزارت أاعضاي هی - 4ماده 

ی شوند جلسات خود را درمان و آموزش پزشکی تعیین و منصوب م ،فرهنگ و آموزش علی یا وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ، محلی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت ت درأیس هیئبنابه پیشنهاد ر

 .تعیین می نمایند تشکیل خواهند داد
سسات دولتی ؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه ها و مؤدردانشگاهها و م - 5ماده 

قانون  3تجدید نظر به وسیله وزیر مربوط به باالترین مقام دستگاه دولتی مطابق تبصره ماده ت أمیباشند هی
 .الذکر استق ت مذکور نیز با مقام فوأمقررات انتظامی منصوب می شود و تعیین محل اجالس هی

الع شروع کار خود را به نحو مقتضی به اط ،ت هاي بدوي و تجدیدنظر مکلفند پس از تشکیلأهی - 6ماده 
 .عموم برسانند

  
 :نحوه تشکیل جلسات  _  فصل دوم

از بین خود یکنفر  تها پس از ابالغ احکام انتصاب در اولین فرصت تشکیل جلسه داده وأهی ءاعضا - 7ماده 
ت و أیس هیئاداره و تعیین اوقات جلسات بوسیله ر .یکنفر دبیر انتخاب می نمایند یس وئیس و یکنفر نایب رئر
 .یس انجام خواهد شدئبوسیله نایب رغیاب وي  در



اصلی با حضور عضو علی البدل  غیاب عضو سه نفر عضو اصلی و در تها با حضور هرأجلسات هی - 8ماده 
 .تشکیل خواهد شد

در جلسه مقرر شرکت  ،یسئغیاب وي نایب ر ت یا درأیس هیئت مکلفند با دعوت کتبی رأاعضاي هی -9ماده 
 .نمایند
 .یس معتبر خواهد بودئنایب ر يغیاب او با امضا یس و درئتها با امضاي رأمکاتبات هی -10ماده 

   
 :شروع و نحوه رسیدگی   _ فصل سوم

 :تهاي بدوي با اعالم مراجع ذیل شروع به رسیدگی خواهند نمود أهی -11ماده 
 مقام مسئول دستگاه اجراییدرمان و آموزش پزشکی یا باالترین ، نگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشتوزیر فره

 .یا حقوقی  اشخاص حقیقی و، سسه آموزش عالی و تحقیقاتی یا دانشکده مستقلؤاه یا مگیس دانشئر
ماده قبل موضوع را به یکی از اعضاي  وصول اعالم تخلف از سوي مرجع مندرج در ت باأیس هیئر -12ماده 
ت علمی ارجاع می نماید و مقام مرجوع الیه مکلف أاعضاي هی ت علمی یا یکی از کارکنان دانشگاه غیر ازأهی

به  مستدالًو  وده به انضمام گزارش خود مشروحاًاست که کلیه دالیل و مدارك و مستنداتی را که جمع آوري نم
 .ت تسلیم نماید أصورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به هی

، مرتبه علمی ،کامل متخلفمشخصات  ، طور اختصار گردش کارگزارش خود ب فرد محقق در -13ماده 
 .دالیل و مستندات را ذکر خواهند نمود ،سنوات و محل خدمت

پس از وصول گزارش مذکور رونوشت آن بوسیله اداره کارگزینی به متخلف طبق مقررات قانون  -14ماده 
ه را همرایت گزارش الیحه دفاعیه خود ؤآئین دادرسی مدنی ابالغ و نامبرده مکلف است ظرف ده روز پس از ر

 .رسید دریافت نماید  گزینی تسلیم وبا مدارك و مستندات خود به کار
 .تها و کارگزینی ملکفند دفاتري براي ثبت لوایح و اعتراضات تهیه و تنظیم نمایند أهی -تبصره

ت جلسه خود را ظرف یک هفته أمهلت مقرر هی ءپس از وصول الیحه دفاعیه متخلف یا انقضا -15ماده 
 .هد دادتشکیل خوا

 ت پس از قرائت گزارش محقق و الیحه دفاعیهأتها غیرعلنی بوده و هیأجلسات رسیدگی هی -16ماده 
 .ي می نمایدأمتخلف چنانچه نیازي به حضور متخلف و اخذ توضیحات شفاهی از وي نباشد مبادرت به صدور ر

 توضیحات دعوت و از وي تحقیقاتبراي اداي  تها می توانند شخص متخلف راأهی ،صورت لزوم در -تبصره
 .الزم بعمل آورند 

 .تها می توانند در مواردیکه اقتضا می نماید از نظر افراد خبره استفاده نمایند أهی - 17ماده
 .تها با اکثریت مطلق معتبر می باشد أیء  هآرا -18ماده 
روز به  15تهاي بدوي که قابل تجدیدنظر می باشد باید حداکثر ظرف مدت أه توسط هیء صادرآرا -19ماده 
ما ه براي افراد 2و  مزبور ظرف یکما ه براي افراد داخل کشور يت علمی ابالغ شود و چنانچه آراأعضو هی



قانو ن  4توسط وي درخواست تجدیدنظر نشود مطابق ماده  ،تاریخ ابالغ به افراد متخلف خارج از کشور از
 .سسه مربوطه اجرا خواهد شد ؤاهها یا مگقطعی و با دستور باال ترین مقام اجرایی دانش، مقررات انتظامی

ت را بوسیله کارگزینی به متخلف ابالغ أي هیأسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رؤیس دانشگاه یا مئر -20ماده 
مذکور قابل تجدیدنظر باشد پس  ءدرصورتیکه آرا .ستی از تاریخ صدور ابالغ قابل اجراموارد قطع ي درأو این ر

 .از قطعیت از تاریخ صدور ابالغ به مورد اجرا گذاشته می شود
ت به آخرین اقامتگاه قانونی متخلف یا محکوم که در أاخطاریه ها و احکام صادره از سوي هی -21ماده 

 .نعکس است طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابالغ خواهد شد پرونده کارگزینی وي م
ت مکلف است قبل أت ایراد نماید هیأدرصورتیکه متخلف نسبت به صالحیت بعضی از اعضاي هی -22ماده 

 .از شروع به رسیدگی نسبت به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
 تها مکلفندأدرصورتیکه تخلف متخلف واجد عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفري باشد هی -23ماده 

 .ي از مراجع مذکور صادر نمایندأصدور را پرونده را به مراجع ذیصالح ارسال و دستور توقف رسیدگی را ت
خواست تجدیدنظر را ذکر متن آرا خود قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن و مهلت در تها مکلفند درأهی -24ماده 
 ) 20مطابق مهلت موضوع ماده(نمایند 
 .کلیه اعضاي شرکت کننده در جلسه برسدء تها باید به امضاأهی ءآرا -25ماده 
مستقل  دانشکده یا سسه آموزش عالیؤم یا دانشگاه در مورأت علمی بعنوان مأدر مواردیکه عضو هی- 26ماده

تهاي بدوي و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی أانتسابی وي به عهده هیبه خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلف 
  )هیأت وزیران 17/1/1384اصالحی ( .موریت می باشدأمحل م
خارج از دانشگاهها و مراکز آموزشی و  مور در دستگاههاي اجراییأعلمی م هیأتتخلفات اعضاي  -تبصره

موریت دهنده رسیدگی أسسه مؤدانشگاه یا مهاي بدوي و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی هیأتپژوهشی کشور در 
 )هیأت وزیران 17/1/1384ی لحاق( .می شود

چند محل خدمت کرده است و در یک یا چند محل مرتکب  ت علمی درأدرمواردیکه عضو هی -27ماده 
 .تهاي رسیدگی انتظامی آخرین محل خدمت وي صالح به رسیدگی می باشندأتخلف شده باشد هی

ت علمی به دستگاه دیگري منتقل شده أتهاي رسیدگی قطعی بوده و عضو هیأهی ءمواردیکه آرا در -28ماده 
ي قطعی صادره خواهد بود و در أت علمی به آن انتقال یافته است مسئول اجراي رأباشد دستگاهی که عضو هی

ت تجدیدنظر أت علمی موضوع جهت رسیدگی به هیأخواست عضو هیري قابل تجدیدنظر باشد با دأمواردیکه ر
  .محل خدمت قبلی ارسال خواهد شد

پژوهشی کشور و همچنین اعضاي  و مراکز آموزشی ،رئیسه دانشگاهها هیأتتخلفات اعضاي  - 29ماده
علمی شاغل در  هیأتعلمی می باشند و اعضاي  هیأتمدیران ستادي که عضو  و هاي رسیدگی انتظامیهیأت

بدوي و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی مستقر در ستاد هر یک از هاي هیأتوزارتخانه هاي علوم و بهداشت در 
 )هیأت وزیران 17/1/1384ی لحاق( .وزراتخانه هاي یاد شده رسیدگی می شود

 



پست مربوط به آن با رعایت  علمی بوده و هیأتسسات دولتی که داراي عضو ؤها و م سایر وزارتخانه -تبصره
هاي هیأتقانون و با اخذ مجوز از یکی از وزارتخانه هاي علوم و یا بهداشت ایجاد شده باشد مشروط برآنکه فاقد 

علمی خود را حسب مورد به وزارتخانه هاي  هیأتبدوي و تجدیدنظر رسیدگی باشند موظفند تخلفات اعضاي 
هاي یکی از هیأت ا به تشخیص وزراي یاد شده یا نمایندگان آنان درمذکور اعالم نمایند این قبیل تخلفات بن

 )هیأت وزیران 17/1/1384ی لحاق( .دانشگاههاي مرکز استان مربوط رسیدگی خواهد شد
 
 

 :مقررات مختلف  _فصل چهارم
دالیل سسات تابعه آنها مکلفند کلیه ؤتحقیقاتی و ادارات و م سسات آموزش عالی وؤدانشگاهها و م -30ماده 

آنها قرار  اختیار در ،تها و فرد محقق را با رعایت مقررات مربوطه به اسناد محرمانهأو مدارك مورد درخواست هی
 .دهند

خود انجام وظیفه می نمایند طبق مقررات حق  تهایی که خارج از محل اصلی کارأبه اعضاي هی -31ماده 
 .موریت پرداخت خواهد شدأم

اراي دفتر مخصوصی خواهند بود که در آن به ترتیب صورتجلسات ثبت خواهد تها دأهریک از هی -32ماده 
 .شد 

ت علمی أهی اعضاي قانون مقررات انتظامی 7ماده  16اجراي تبصره ذیل بند  مواردیکه در در -33ماده 
دانشگاهها متهم از کار معلق شود با صدورحکم برائت وي از سوي مراجع قضایی ذیصالح حقوق تضییع شده 

 .ت علمی به وي پرداخت خواهد شدأعضو هی
سسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور باشد ؤدرصورتیکه مجازات معینه اخراج از دانشگاهها و م -34ماده 
درمان و  ،به معاونت آموزش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت تها مکلفند مراتب را کتباًأهی

سسات ؤاهها و مگرا جهت اجرا به کلیه دانش آموزش پزشکی منعکس و معاونت مذکور مدلول احکام مذکور
تها أهی ،ت علمی از خدمات دولتیأآموزش عالی کشورابالغ نماید و درصورت صدور حکم انفصال دائم عضو هی

 .تخدامی کشوراعالم نمایندملزم هستند مراتب  را از طریق کارگزینی به سازمان امور اداري و اس
تهاي پاکسازي و بازسازي أهی در به کلیه پرونده هایی که قبالً تهاي بدوي و تجدیدنظر بدواًأهی -35ماده 

  . و اتخاذ تصمیم خواهند نمود ي قطعی نشده است رسیدگیأگذشته مطرح بوده و منتهی به صدور ر
گرفته و  سابق پاکسازي و بازسازي مورد رسیدگی قرار تهايأمواردیکه توسط هی به این پرونده ها در رسیدگی 

مواردیکه  ت تجدیدنظر می باشد و درأي قطعیت نیافته است با هیأشده است لکن به جهتی ر ي نیز صادرأر
 .ت بدوي خواهد بودأنشده است به عهده هی ي صادرأتهاي سابق رأتوسط هی
ه دما ور با توجه به اهمیت موضوع به مواد مندرج درتهاي مذکور مکلفند قبل از پرونده هاي مذکأهی -تبصره

صورت ارجاع  در سسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورؤت علمی دانشگاهها و مأقانون مقررات انتظامی هی 14
 .رسیدگی نمایند



یس ئبوسیله ر خود را کتباً يماه یکبار گزارش فعالیتها 6تهاي بدوي و تجدیدنظر مکلفند هرأهی  -36ماده 
 .دانشگاه به وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تسلیم نمایند

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مکلفند محل و امکانات الزم و لوازم دفتري را در  -37 ماده
 .تها قرار دهندأاختیار هی

 سساتؤپیمانی و قراردادي دانشگاهها و م ،ت علمی رسمی قطعی و آزمایشیأهی ءکلیه اعضا -38 ماده
 .آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مشمول مقررات این آئین نامه می باشند

 : ت علمی عبارتند از أقانون مقررات انتظامی هی 14افراد غیر مفید مندرج در ماده  -39ماده 
 .ه اند یا شایستگی مزبور را از دست داد کسانی که فاقد شایستگی علمی هستند و -1
 .افرادیکه صالحیت عمومی ندارند -2
 .تخصص آنان مورد نیاز دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی دانشکده مستقل نمی باشد  -3
 .فاقد بازدهی علمی هستند  -4

دانشکده مستقل در اجراي ماده قبل مکلف است  و سسه آموزش عالی و تحقیقاتیؤدانشگاه یا م -40ماده 
ت علمی با مرتبه استادیاري و یا باالتر باشند أکمیته اي مرکب از پنج نفر که حداقل سه نفر آنان عضو هی

 .تشکیل دهند
یس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و ئت علمی به رأهی نظر خود را درباره عضو کمیته هاي مذکور -تبصره

قام مذکور مراتب را به وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحقیقاتی و م
 .گزارش خواهد نمود

آموزش پزشکی پس از وصول گزارش در  وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت درمان و -41ماده 
 .تهاي بدوي رسیدگی ارجاع خواهند کردأمراتب را به هی ،ییدأصورت ت
 .ت بوسیله کارگزینی ابالغ می گرددأي صادره از سوي هیأر -تبصره

صورت  قانون مقررات انتظامی حکم صادره قطعی و در 4صورت عدم اعتراض با توجه به ماده  در -42ماده 
 .ت تجدید نظر ارسال خواهد شدأاعتراض به حکم صادره پرونده جهت رسیدگی به هی

ت أهی ي قطعی ازأت علمی موظف است پس از وصول رأهی کارگزینی دستگاه محل خدمت عضو -43ماده 
 .بدوي یا تجدیدنظر حداکثر یک هفته آن را اجرا نماید 

سسات تحقیقاتی باشد ؤحکم دایر بر انتقال شخص به سازمان دولتی یا م مواردیکه مدلول در -44ماده 
مقررات انتظامی اقدام بعمل قانون  17ماده  1تبصره  و14ماه مطابق ماده  6دستگاه مربوطه موظف است ظرف 

 .آورد
این آئین نامه امکان انتقال افراد مزبور به سایر دستگاههاي  43مهلت مقرر در ماده  صورتیکه در در -45ماده 

دانشگاه  ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی -وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  ،دولتی فراهم نگردد
ت أقانون مقررات انتظامی هی نشکده مستقل طبق ضوابط مندرج درسسه آموزش عالی و تحقیقاتی یا داؤم



ت أنسبت به بازنشسته یا بازخرید کردن عضو هی علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
 .علمی اقدام می نماید

انتظامی قانون مقررات  19 سسه آموزش عالی و تحقیقاتی با توجه به مادهؤیس دانشگاه یا مئر -46ماده 
ت تجدیدنظر به أهی ت علمی اسامی افرادي که به خدمت آنان خاتمه داده شده است جهت طرح درأاعضاي هی

 .وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت و درما ن و آموزش پزشکی اعالم نماید
عالی و وزارت اصالحیه هاي بعدي این آئین نامه به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش  تغییرات در -47ماده 

 .ت وزیران خواهد بود أبهداشت و درمان و آموزش پزشکی با تصویب هی
 .است  این آئین نامه پس از ابالغ قابل اجرا -48ماده 

  
  

 میرحسین موسوي –نخست وزیر 


