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شماره ویژه نامھ: ٩٨٣
سھ شنبھ،٢١ شھریور ١٣٩۶

سال ھفتاد و سھ شماره ٢١١٢٠
قانون پیشگیری و مقابلھ با تقلب در تھیھ آثار علمی 

شماره١٠١/۴٩١٨۵                                                                       ١٣٩۶/١۴/۶

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران

عطف به نامه شماره ١١٩٣٨۶/۵٠٩٣١ مورخ ١٠/٩/١٣٩۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(١٢٣) قانون اساسی جمھوری
 اسالمی  ایران قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تھیه آثار علمی که با عنوان الیحه مقابله با تقلب در تھیه آثار علمی به مجلس
شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ٣١/۵/١٣٩۶ و تأیید شورای محترم نگھبان، به

پیوست ابالغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

شماره٧٣٩٠٢                                                                              ١٣٩۶/۶/١٩

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تھیه
آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی
تصویب و در تاریخ ٨/۶/١٣٩۶ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ۴٩١٨۵/١٠١ مورخ ١۴/۶/١٣٩۶ مجلس شورای

اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تھیه آثار علمی



ماده واحده ـ تھیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوھشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا
ضبط شده پژوھشی ـ علمی و یا ھنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط ھر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و
به عنوان حرفه یا شغل ـ با ھدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  عالوه بر

واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:

١ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه  و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

٢ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی عالوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب
مورد مطابق مواد (٢٠)، (٢١) و (٢٢) قانون مجازات اسالمی مصوب ١/٢/١٣٩٢ تعیین می گردد.

تبصره١ـ معاونت در جرائم موضوع بندھای (١) و (٢) مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

تبصره٢ـ در صورتی که ارتکاب جرم  موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا ھر
نوع دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به ھر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و

حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

تبصره٣ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(٢) به درخواست یکی از وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و یا
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مھر و موم (پلمب) یا متوقف می شود.

تبصره۴ـ بازرسان وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ۴/١٢/١٣٩٢ پس از فراگیری مھارت ھای الزم، عنداالقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره۵ ـ ارائه خدماتی که در جریان تھیه آثار پژوھشی ـ علمی و ھنری انجام آنھا توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات
آزمایشگاھی، تایپ، کمک به گردآوری داده ھا، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

تبصره۶ ـ در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای ھیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طالب، ضمن
سلب ھرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی االثر بودن ھرگونه مدرک تحصیلی،  پایه،  مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین
مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط ھیأتھای انتظامی اعضای ھیأت علمی،  ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری،

کمیته ھای انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات ھای زیر محکوم می شوند:

الف ـ ھیأت علمی به یکی از مجازات ھای ردیف(٧) تا (١١) ماده(٨) قانون مقررات انتظامی ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات
آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ٢٢/١٢/١٣۶۴ و اصالحات و الحاقات بعدی آن

ب ـ دانشجو به یکی از مجازات ھای ردیف (ب ـ ١) تا (ب ـ ۵) ماده(٧) آیین نامه انضباطی دانشجویان جمھوری اسالمی ایران مصوب
جلسه ٣۵٨ مورخ ١۴/۶/١٣٧۴ شورای عالی انقالب فرھنگی و اصالحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات ھای ردیف (د) تا (ک) ماده (٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ٧/٩/١٣٧٢ و اصالحات و
الحاقات بعدی آن

ت ـ طالب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره٧ـ وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جھت پیشگیری از جرائم موضوع این
قانون اقدامات زیر را انجام دھند:

١ـ ترویج فرھنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصالح سرفصل برنامه ھای درسی و برگزاری
کارگاھھای آموزشی

٢ـ الزام دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی به اعمال نظارت دقیق  بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و
پایان نامه ھا  و رساله ھای دانشجویی



٣ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به
میزان تخلف

۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو ھیأت علمی، اخراج،  لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با
توجه به میزان تخلف

تبصره٨ ـ سایر دستگاھھای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور
استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال

نمایند.

تبصره٩ـ حوزه ھای علمیه و ھمچنین دانشگاھھا، پژوھشگاھھا، مؤسسه ھای آموزش عالی، پژوھشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر
نظر وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد
اسالمی، جھاد دانشگاھی، مؤسسه ھای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه ھای وابسته به دستگاھھای آموزش عالی
غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه ھای وابسته به دستگاھھای اجرائی و دانشگاه فرھنگیان موظف ھستند از این پس، پیشنھادھا
(پروپوزال ھا)، پایان نامه ھا و رساله ھای دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی ھستند در سامانه ھای اطالعاتی
پژوھشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را ھمانندجویی کنند. ارائه گواھی ثبت و
بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه ھمانندجویی این مدارک برای ھرگونه پرداخت مالی به استادان راھنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز

در ترفیع و ارتقای آنھا و ھمچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره١٠ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و
فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ھمکاری وزارت دادگستری تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده  و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ویکم مردادماه یکھزار و سیصد و نود و شش
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ٨/۶/١٣٩۶ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


