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  7/9/1372مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات اداري
  مجلس شوراي اسالمی

  و حدود و وظایف تشکیالت -فصل اول
مشمول این ي ها دستگاهدر هر یک از  1رسیدگی به تخلفات اداري منظور به -1ماده 

تشـکیل   "رسیدگی بـه تخلفـات اداري کارمنـدان    هیأت"تحت عنوان ی یها هیأت، قانون
  .باشد میي بدوي و تجدیدنظر ها هیأتي مزبور شامل ها هیأت. خواهد شد

تجدیدنظر در مرکـز وزارتخانـه یـا سـازمان مسـتقل دولتـی و نیـز         هیأت -1تبصره 
وزیران خواهد  هیأت تصویب بهآنها  مشمول این قانون که فهرستي ها دستگاهتعدادي از 

  .هایی خواهد بود داراي شعبهلزوم و در صورت  شود میتشکیل ، رسید
تجدیـدنظر در مرکـز    هیـأت  نظارت یـک  عالی هیأت تشخیصدر صورت  -2تبصره 

  .گردد میتشکیل ، که ضرورت ایجاب نماید ها استانبرخی از 
بدوي و تجدیدنظر داراي سه عضو اصـلی و یـک یـا دو    ي ها هیأتهریک از  -2ماده 
 وکه با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط  باشد می البدل عضو علی

و  شـوند  مـی  موضوع تبصره ماده یک بـراي مـدت سـه سـال منصـوب     ي ها دستگاهسایر 

                                                                                                                                               
بـا توجـه بـه عمـوم و     : هاي عمومی دیوان عدالت اداري هیأت 6/12/1385 -809و  808رأي  -1

شمول قانون مزبور که مقرر داشته، منظـور   درخصوص اطالق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداري
 31/2/1383 -183هاي  دادنامه. از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی، و قراردادي است

شعبه ششم تجدیدنظر در حـدي کـه    16/12/1382-1268عبه دهم تجدیدنظر ش 31/4/1382-495و 
باشـد،   شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداري درباره کارمندان قراردادي جهاد سـازندگی مـی   متضمن

قـانون دیـوان عـدالت     43این رأي به استناد مـاده  . شود موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
  .االتباع است ربط الزم ان و سایر مراجع اداري ذياداري براي شعب دیو
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  .انتصاب مجدد آنان بالمانع است
البـدل بـه جـاي آنـان انجـام وظیفـه        اعضاي علی، در غیاب اعضاي اصلی -1تبصره 

  .خواهند نمود
 ندتوان مینبدوي یک دستگاه ي ها هیأتالبدل  هیچ یک از اعضاي اصلی و علی - 2تبصره 

در  نـد توان مـی ناعضاي مـذکور   همچنین .تجدیدنظر همان دستگاه باشند هیأت عضو زمان هم
  .اند شرکت نمایند دادهرأي  هایی که در هنگام رسیدگی بدوي به آن تجدیدنظر پرونده

بدوي و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یـا بـاالترین   ي ها هیأتبرکناري اعضاي  -3ماده 
 و تصـویب  1مـاده   1موضـوع تبصـره   ي هـا  دسـتگاه مقام سازمان مستقل دولتی و سـایر  

  .گیرد مینظارت صورت  عالی هیأت
 يبدوي اسـت و آرا  هیأت صالحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با -4ماده 

در . اسـت  االجـرا  الزمقطعـی و  ، تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر نباشد از که صورتیصادره در 
، رأي روز از تـاریخ ابـالغ   30مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگـاه کارمنـد ظـرف    

 هیـأت  آراي. رسـیدگی اسـت   هتجدیـدنظر مکلـف بـ    هیأت، درخواست تجدیدنظر نماید
  .است االجرا الزمتجدید نظر از تاریخ ابالغ قطعی و 

بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظـرف مهلـت مقـرر     رأي هیأت هرگاه -1تبصره 
و از تاریخ انقضاي مهلت یاد  یابد میصادر شده قطعیت رأي  درخواست تجدیدنظر ننماید

  .است االجرا الزمشده 
آید و در هر صـورت   می عمل به طبق قانون آیین دادرسی مدنیرأي  ابالغ -2تبصره 

  .روز نباید تجاوز کند 30از  و ابالغ آنرأي  فاصله بین صدور
، دالیل و تهیه و تکمیل اطالعـات و مـدارك   آوري جمعتسریع در  منظور به -5ماده 

 و تعداد اعضا، شرح وظایف. از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند ندتوان می ها هیأت
  .شود میاجرایی این قانون مشخص  نامه آییندر ، تحقیقي ها گروهشرایط عضویت در 

بـدوي و تجدیـدنظر مسـتقل از    ي هـا  هیـأت تحقیـق هـر یـک از    ي ها گروه -تبصره
در تحقیقـات مربـوط بـه مراحـل بـدوي و       دتوانـ  مـی یکدیگر بوده و یک گروه تحقیـق ن 

  .تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید
بدوي و تجدیدنظر عالوه بر تدین به دین مبین اسـالم و  ي ها هیأتاعضاي  -6ماده 
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، ه احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمی ایران و اصـل والیـت فقیـه   عمل ب
  :باید داراي شرایط زیر باشند

  ؛تأهل -1
  ؛سال سن 30حداقل  -2
  .دیپلم یا معادل آن حداقل مدرك تحصیلی فوق -3

 عـالی  هیـأت  تأییدمدرك دیپلم حسب مورد با داشتن  در موارد استثنایی -1تبصره 
  .نظارت بالمانع است

حقـوقی عضـویت داشـته باشـد و      مسـایل آشـنا بـه    نفر یکباید  هیأت در هر - 2تبصره 
بـدوي و تجدیـدنظر بایـد از بـین کارکنـان همـان       ي هـا  هیأتحداقل دو نفر از اعضاي اصلی 

  .به این سمت منصوب شوند، ا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارندیسازمان 
 رسـیدگی و صـدور  در بدوي یا تجدیدنظر در موارد زیـر  ي ها هیأتاعضاي  -7ماده 

  :شرکت نخواهند کردرأي 
  ؛دبا متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باش هیأت عضو )الف
با متهم دعواي حقوقی یـا جزایـی داشـته یـا در دعـواي طـرح شـده         هیأت عضو )ب

  .باشد نفع ذي

  اداري تخلفات -فصل دوم
  :تخلفات اداري به قرار زیر است -8ماده 

  ؛دارياشغلی یا شؤون  اعمال و رفتار خالف -1
  ؛نقض قوانین و مقررات مربوط -2
آنهـا   ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی -3

  ؛بدون دلیل
  ؛هتک حیثیت، ایراد تهمت و افترا -4
  ؛اخاذي -5
  ؛اختالس -6
  ؛اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاصغیر رض یا روابطغتبعیض یا اعمال  - 7
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  ؛ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري -8
  ؛تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز -9

  ؛ایراد خسارات به اموال دولتی، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی -10
  ؛اداري  افشاي اسرار و اسناد محرمانه -11
  ؛مجاز با اتباع بیگانهغیر ارتباط و تماس -12
  1؛باالتر در حدود وظایف اداري هاي مقامسرپیچی از اجراي دستورهاي  -13
  ؛انگاري در انجام وظایف محول شده کاري یا سهل کم -14
  ؛و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر رؤساانگاري  سهل -15
  ؛گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري ارایه -16
نچه در قوانین و مقررات تعیـین شـده یـا اخـذ هرگونـه      آاز  غیر وجوهی گرفتن -17

  ؛شود میخواري تلقی  مالی که در عرف رشوه
د یا خـودداري از تسـلیم   نتسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندار -18

  ؛که حق دریافت آن را دارند یمدارك به اشخاص
  ؛تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري -19
  ؛رعایت نکردن حجاب اسالمی -20
  2؛و شعایر اسالمیشؤون  رعایت نکردن -21

                                                                                                                                               
قانون استخدام  54با عنایت به ماده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 20/6/1379-195رأي  -1

هاي رسیدگی به تخلفات اداري تمرد، عدم اطاعت از دستور قانونی مقـام   کشوري و مقررات قانون هیأت
ثابت سازمانی مربوط است که چون امتنـاع از تخلیـه و تحویـل    مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست 

شـود بنـابراین    خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدي مستخدم دولـت محسـوب نمـی   
شعبه دوازدهم دیوان که متضمن این معنا است موافق اصـول و   3/10/1375مورخ  575دادنامه شماره 

قانون دیوان عدالت اداري بـراي   20ن رأي مطابق قسمت اخیر ماده ای. گردد موازین قانونی تشخیص می
 .االتباع است شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

بـا توجـه بـه محتویــات     -اوالً: هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري     15/7/1386-524رأي  -2
راي شعب سوم بدوي و چهارم تجدیدنظر هاي صادره، وجود تناقض بین آ الذکر و دادنامه هاي فوق پرونده

  .بدوي و هفتم تجدیدنظر محرز است 14با آراي شعب 
قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات      8ماده  21ارتکاب اعمال خالف شؤون و شعائر اسالمی موضوع بند  -ثانیاً

← 
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  ؛وش مواد مخدرتوزیع و خرید و فر، حمل، نگهداري، اختفا -22
  ؛استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر -23
  ؛و تحقیقاتیآموزشی  يها سمت شغل دولتی دیگر به استثنايداشتن  -24
  ؛یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتیشؤون  مجاز ازغیر هر نوع استفاده -25
  ؛جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی -26
امتحانی  سؤاالتافشاي ، مدارك و دفاتر امتحانی، اوراق، سؤاالتدست بردن در  -27

  1؛آنها یا تعویض
                                                                                                                        

 باتوجه به اطالق حکم مزبور مقید و محدود به محـل و محـیط و سـاعات کـار     7/9/1372اداري مصوب 
آن قانون نیز هرگاه خطاي اداري واجد عنوان یکی از جرایم مندرج ) 19(اري نیست و به صراحت ماده اد

صـالح مکلـف اسـت بـه تخلـف مسـتخدم        هیأت رسیدگی به تخلفات اداري ذي ،در قوانین جزایی باشد
صالح  خاطی رسیدگی و رأي مقتضی صادر و مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی ذي

شـعبه سـوم بـدوي دیـوان مبنـی بـر رد        17/6/1379مورخ  1159بنابراین دادنامه شماره . اعالم نماید
اعتراض شاکی نسبت به رأي قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداري که به موجـب دادنامـه   

، الذکر است شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تأیید شده در حدي که متضمن مراتب فوق 455-2/3/1381
قانون دیـوان   43و ماده  19ماده  2این رأي به استناد بند . شود می صحیح و موافق قانون تشخیص داده 

  .االتباع است ربط در موارد مشابه الزم عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذي
موضـوع شـکایت و   : هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري  14/7/1375-143وحدت رویه رأي  -1

  دیوان عدالت اداري 18و  14اعالم تعارض آراي صادره از شعب ... خواسته
نظـر بـه   : چنین رأي صادر نموده اسـت  6/5/1372-722شرح دادنامه  به. شعبه چهاردهم )الف: مقدمه

افشاي سؤاالت امتحـانی   9/4/1371قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  8ماده  18این که در بند 
لف شناخته شده در حالی که در این مورد اعالم شده که متن امـالي مـذکور در چنـد    یا تعویض آنها تخ

آموزان گفته شده است و با توجه به  وسیله چند نفر از معلمین مطرح و براي دانش روز پیش از امتحان به
شـاي  آموزان کالس دوم ابتدایی بوده است و با توجـه بـه ایـن کـه اف     این که امالي مورد ادعا براي دانش

یا تعویض آنها غیراز موردي است که قبالً مشابه آن سؤاالت در کالس طرح شده باشـد  سؤاالت امتحانی 
لذا شکایت شـاکی،  . و نظر به این که در همین حد هم دلیلی بر اثبات تخلف شاکی در پرونده امر نیست

شـعبه هجـدهم، چنـین     )ب ؛گردد وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رأي مذکور صادر و اعالم می
شکایت شاکی از رأي هیأت بدوي تخلفات اداري دایر به توبیخ کتبی بـا درج در  : رأي صادر نموده است

پرونده به لحاظ این که ایراد مؤثري ابراز نگردیده و رأي مذکور هم منطبق با مقررات صادر شـده اسـت   
  .گردد وجاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می

← 
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  ؛برخالف ضوابط، دادن نمره یا امتیاز -28
  ؛یا متوالیمتناوب  صورت به موجهغیر غیبت -29
  ؛سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري -30
 م کـردن وو محموالت پستی یا معـد  ها پاکتبازرسی یا باز کردن ، اختفا، توقیف -31

  ؛و استراق سمع بدون مجوز قانونیآنها 
کـاري   یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم ساختنوادار ، کارشکنی و شایعه پراکنی - 32

  ؛و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی
، یا تحریک به برپایی تحصـن ، غیرقانونیاعتصاب و تظاهرات ، شرکت در تحصن -33

  ؛اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی
  ؛اند شدههاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته  عضویت در یکی از فرقه -34
 فعالیـت یـا  داشـتن   یا منبـع خبـري و   مأمور عنوان بههمکاري با ساواك منحله  -35

  ؛دادن گزارش ضد مردمی
بر نفی ادیان الهـی  مبتنی آنها  اساسنامها یکه مرامنامه یی ها زمانساعضویت در  -36

  ؛آنها است یا طرفداري و فعالیت به نفع
  ؛آنها محارب یا طرفداري و فعالیت به نفعي ها گروهعضویت در  -37
  .عضویت در تشکیالت فراماسونري -38

  ها مجازات -فصل سوم
  :از عبارتندزیر  ترتیب بهاداري  تنبیهات -9ماده 

                                                                                                                        
شعبه چهارده دیوان استدالل شـده، محتویـات    6/5/1372-722طور که در دادنامه شماره  همان«: رأي

مـاده   18پرونده مبین تحقق و اجتماع عناصر و ارکان خطاي اداري افشاي سؤاالت امتحانی موضوع بند 
این مبنا صـادر شـده    بدین جهت دادنامه مذکور که بر. قانون رسیدگی به تخلفات اداري نیست) 1(* 8

قانون دیـوان عـدالت    20این رأي مطابق ذیل ماده . شود موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
  .»االتباع است اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه الزم

در قانون رسیدگی به  باشد که این بند می 1371قانون تخلفات اداري مصوب  8ماده  18منظور بند  -)1(*
 .تصویب شده است 18ماده  27مندرج در این مجموعه، عیناً تحت عنوان بند  1372تخلفات اداري مصوب 
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  ؛اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی )الف
  ؛توبیخ کتبی با درج پرونده استخدامی )ب
شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک مـاه تـا    العاده فوقکسر حقوق و  )ج

  ؛یک سال
  ؛انفصال موقت از یک ماه تا یک سال )د
  1؛سال تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج )ه
حســاس و مــدیریتی در  هــاي پســتمقــام و یــا محرومیــت از انتصــاب بــه  تنــزل )و

  2؛مشمول این قانوني ها دستگاهدولتی و ي ها دستگاه
                                                                                                                                               

هرچنـد تغییـر محـل جغرافیـایی     : هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري     13/11/1381-412رأي ) الف -1
در صورت اجتماع شرایط و عوامـل مـؤثر در   مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداري 

قـانون   9ماده این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند هـ 
هـاي اداري قلمـداد شـده اسـت و اعمـال آن دربـاره        در زمـره مجـازات   1372رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 

بنـابراین  . باشـد  هاي رسیدگی به تخلفـات اداري مـی   ي قطعی از طرف هیأتمستخدمین خاطی منوط به صدور رأ
منظور تنبیه او بـا عنایـت بـه محـدودیت      اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به

شماره قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد و دادنامه  12شرح ماده  هاي اداري به اختیارات مدیریت در اعمال مجازات
شعبه هشتم بدوي که با توجه به محتویات پرونده صادر شده و مبین ایـن معنـی اسـت،     31/6/1378مورخ  791

اصـالحی قـانونی    20این رأي به استناد قسـمت اخیـر مـاده    . شود موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
  .االتباع است مشابه الزم ربط در موارد دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع ذي

 7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  9ماده «   ه«بند : ق.ح.ا 7/8/1384-5539/7نظریه  -ب
کند لذا تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمند به مدت یک تا پـنج سـال    مطلق است و چون اطالق افاده عموم می

در چنین وضـعیتی اداره کـل کـارگزینی وزارت دادگسـتري      گردد و مجري حکم هاي کشور می شامل کلیه استان
  .نماید است که با ابالغ رأي هیأت مبادرت به صدور ابالغ جهت کارمند می

قانون رسیدگی به  9ماده ) و(طبق بند : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 25/6/1380-206رأي  -الف -2
هاي اداري مستخدم متخلف تعیین و اعمال  یکی از مجازاتعنوان  تنزل مقام به 1372تخلفات اداري مصوب آذرماه 

هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري محـول شـده و منحصـراً اعمـال یکـی از           آن با رعایت مقررات مربوط به هیأت
آن قانون محول گردیده  12هاي اداري مقرر در بندهاي الف، ب، ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده  مجازات

این تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداري در مورد او توسـط یکـی از مقامـات    بنابر. است
شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بـر تأییـد    23/1/1379مورخ  47الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره  فوق

االشـعار متضـمن    هاي فوق پروندهبدوي که با توجه به محتویات  17شعبه  26/4/1378مورخ  570دادنامه شماره 
) 20(این رأي به استناد قسمت اخیر ماده . شود باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می این معنی می

ربـط در مـوارد مشـابه     براي شعب دیوان و سایر مراجـع ذي  1/2/1378اصالحی قانون دیوان عدالت اداري مصوب 
← 
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  ؛یک یا دوگروه یا تعویق در اعطاي یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسالزل نت )ز
سال سابقه خدمت دولتی در مورد  20کمتر از داشتن  خدمت در صورت بازخرید )ح

                                                                                                                        
  .االتباع است الزم

قـانون رسـیدگی بـه     9مـاده  ) و(حکم مقرر در بند : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 25/1/1381-12رأي 
که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهاي دولتی مشـمول قـانون مـذکور را در زمـره      1372تخلفات اداري مصوب 

ان واحدهاي مذکور هاي اداري قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمند مجازات
شعبه اول دیوان  16/3/1377مورخ  321بنابراین دادنامه شماره . براساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداري نیست

باشد، موافق اصول و موازین قـانونی تشـخیص    در حدي که متضمن این معنی می 76/58عدالت اداري در پرونده 
براي  1/2/1378اصالحی قانون دیوان عدالت اداري مصوب  20این رأي به استناد قسمت اخیر ماده . شود داده می

  .االتباع است ربط در موارد مشابه الزم شعب دیوان و سایر مراجع ذي
اساسـی   قـانون  173مسـتفاد از مـدلول اصـل    : هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري  20/9/1386 -1004رأي 

قانون دیوان عدالت اداري، مسؤولیت شعب دیوان  11ماده  2و بند ) پ(جمهوري اسالمی ایران و قسمت دوم بند 
عدالت اداري رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و مأمورین آنها و آراي 

بنـابراین  . قطعی مراجع اختصاصی اداري به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضـییع شـده آنـان اسـت    
) و(و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رأي و اینکه بند الذکر  مقررات فوق

مصـرح در اعمـال مجـازات تنـزل مقـام و نتیجتـاً        9/2/1372قانون رسیدگی بـه تخلفـات اداري مصـوب     9ماده 
هـاي   یـأت محرومیت ارتقاي شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طـرف ه 

شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد  26/8/1380-1539رسیدگی به تخلفات اداري منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه 
اعتراض شاکی و نتیجتاً تأیید رأي هیأت رسیدگی به تخلفات اداري در حدي که متضمن این معنی است، موافـق  

قانون دیوان عدالت اداري  43ماده  19ماده  2ستناد بند این رأي به ا. شود اصول و موازین قانون تشخیص داده می
  .االتباع است ربط در موارد مشابه الزم براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذي

  :هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 21/4/1388-339رأي 
  .رسد الذکر محرز به نظر می هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه) الف
هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري در مـورد کارمنـدان متخلـف متضـمن          راي قطعی هیـأت که آ عالوه بر این )ب

هاي دولتی بوده اسـت و از   محکومیت اداري آنان به محرومیت از انتساب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاه
قانون رسیدگی به ماده ) و(این حیث ایرادي بر آراي مذکور وارد نیست، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند 

تخلفات اداري درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتسـاب آنـان بـه مشـاغل     
و دادنامـه   24/2/1377مورخ  238بنابراین دادنامه شماره . هاي دولتی است غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاه

دیوان مبنی بر رد  23و  15، 6شعب  19/7/1382مورخ  1465و دادنامه شماره  27/12/1384مورخ  2395شماره 
هاي رسیدگی به تخلفات اداري صحیح و موافق قانون است؛  شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراي قطعی هیأت

قانون دیوان عدالت اداري براي شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداري      43و ماده  19ماده  2این رأي به استناد بند 
 .االتباع است موارد مشابه الزمربط در  ذي
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سال سابقه خدمت دولتـی در مـورد مسـتخدمین مـرد بـا       25مستخدمین زن و کمتر از 
 هیـأت   روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص 45تا  30پرداخت 

  ؛رأي  صادر کننده
سـال سـابقه خـدمت دولتـی بـراي       20بـیش از  داشـتن   بازنشستگی در صـورت  )ط

 براسـاس سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مـرد   25مستخدمین زن و بیش از 
  ؛سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

  ؛اخراج از دستگاه متبوع )ي
  .مشمول این قانوني ها دستگاهو  1از خدمات دولتی دایمانفصال  )ك

شـغل   العـاده  فـوق تفـاوت تطبیـق و   ، در احتساب معـدل خـالص حقـوق    -1تبصره 
حقـوق گـروه   ، مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی

  .گیرد میمالك محاسبه قرار ) یک تا دو گروه تنزلپس از ( جدید

                                                                                                                                               
که شاکیان هر دو  نظر به این: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 21/10/1382 -413رأي ) الف -1

اند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیـت   پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شده
صـالح محکومیـت کیفـري آنـان را از مصـادیق       ذيحقوقی انفصال از شغل یا انفصال از خدمت، مراجع 

اند و قلمرو احکام کیفري مـذکور را منحصـراً در حـد انفصـال از شـغل مـورد        انفصال از خدمت ندانسته
اند، با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام  تصدي اعالم داشته

که متضمن این  شعبه هجدهم بدوي دیوان از جهت این 19/9/1374-947اجراي احکام قطعی، دادنامه 
این رأي به استناد قسمت دوم ماده . شود باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می معنی می

ربـط در مـوارد مشـابه     اصالحی قانون دیوان عدالت اداري بـراي شـعب دیـوان و سـایر مراجـع ذي      20
  .االتباع است الزم

هـاي شـغل و    باتوجـه بـه تعـاریف واژه   : هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري  8/8/1387-670رأي 
که خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفیـد وجـود    شرح مندرج در مقررات استخدامی و این خدمت به

هـاي   که مراد از شـغل، مجموعـه وظـایف و مسـؤولیت     رابطه استخدامی با یکی از واحدهاي دولتی و این
همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجـزاي آن   مرتبط و

گـذار در احکـام مختلـف انفصـال از خـدمت و       الذکر، قانون باشد و بر اساس وجود تمایز و افتراق فوق می
مت و انفصال از شغل را مجزا و مستقل از یکدیگر مورد حکـم قـرارداده اسـت و نتیجتـاً انفصـال از خـد      

انفصال از شغل را مجزا و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرارداده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین 
 .باشد و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی
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کارمنـدانی کـه در اجـراي    ) سهم کارمند( کسور بازنشستگی یا حق بیمه -2تبصره 
و نیـز حقـوق و    شـوند  مـی  اخراج یا بازخریدي محکوم شده یا، این قانون به انفصال دایم

، مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشـده آنـان و در مـورد محکومـان بـه بازنشسـتگی      
کسور بازنشسـتگی یـا حـق     همچنین ،حقوق و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده

مقررات قانونی از دسـتگاه دولتـی متبـوع خـود      بیمه کارمندانی که در گذشته در اجراي
  1.قابل پرداخت است، اند گردیدهاخراج 

ي هـا  دسـتگاه نماینده دولت در هر یک از ، بدوي یا تجدیدنظري ها هیأت -3تبصره 
در محــدوده تنهــا ، آنــان بــه تخلــف اداري کارمنــدرأي  و هســتندمشــمول ایــن قــانون 

ي هـا  مجازاتکه موضوع قانون هایی  جرم اثباتاداري معتبر است و به معنی ي ها مجازات
  .نیست 2،اسالمی است
در ، پس از رسیدگی به اتهـام یـا اتهامـات منتسـب بـه کارمنـد       ها هیأت -4تبصره 

                                                                                                                                               
ه تخلفات قانون رسیدگی ب) 9(ماده  2تبصره : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 16/12/1376-180رأي  -1

مشعر بر قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی به مستخدمین مشمول آن تبصره مفید عدم  7/9/1372اداري مصوب 
قابلیت جواز انتقال آن از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر در اجـراي مقـررات قـانون نقـل و     

-430ت، بنـابراین دادنامـه شـماره    مجلـس شـوراي اسـالمی نیسـ     1365انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصـوب  
ایـن رأي بـه اسـتناد    . شود شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با قانون شناخته می 8/5/1375

قانون دیوان عـدالت اداري، بـراي شـعب دیـوان و سـایر مراجـع مربـوط در مـوارد مشـابه          ) 20(قسمت آخر ماده 
  .االتباع است الزم

هـاي بـدوي    کـه هیـأت   با عنایـت بـه ایـن   : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 9/5/1384-191رأي ) الف -2
هـاي مسـتقل دولتـی در زمـره      ها و مؤسسات و شرکت ها و سازمان رسیدگی به تخلفات اداري هر یک از وزارتخانه

فـات  قانون رسـیدگی بـه تخل   10ماده  3شوند و طبق تبصره  الذکر محسوب می اجزاي تابعه واحدهاي دولتی فوق
باشـد و تهیـه و ارسـال پاسـخ بـه       اداري در واحدهاي متبوع خـود نماینـده دولـت در اجـراي قـانون مزبـور مـی       

طـور   هاي مزبور توسط واحدهاي مستقل دولتـی بـه   هاي تقدیمی به دیوان به خواسته نقض آراي هیأت دادخواست
یت شرکت هواپیمایی جمهوري اسـالمی  پذیر است و طرح شکایت به طرف مستقیم و با غیرمستقیم بالمانع و امکان

رسـد،   ایران به خواسته نقض رأي هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري آن شرکت خـالف قـانون بـه نظـر نمـی     
شعبه ششم تجدیدنظر که با قبول تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت مذکور دراساس  31/3/1382-357دادنامه 

ایـن رأي بـه   . شـود  ست از این حیث موافق قانون تشخیص داده میقضیه مبادرت به رسیدگی و صدور رأي کرده ا
اصالحی قانون دیوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب دیوان و سـایر مراجـع    20استناد قسمت اخیر ماده 

  .االتباع است مربوط الزم
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موضوع ایـن  ي ها مجازاتیکی از صرفاً  در مورد هر پرونده، صورت احراز تخلف یا تخلفات
  .قانون را اعمال خواهند نمود

قابــل ایــن قــانون  9ك مــاده ، ي، ح، ه، بنــدهاي دي هــا مجــازاتفقــط  -10مــاده 
  .هستندتجدیدنظر ي ها هیأتتجدیدنظر در 

رسیدگی به ي ها هیأترأي  براي کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با -11ماده 
 دایـم محکوم به اخراج یا انفصـال  ، بازسازي و پاکسازي سابقي ها هیأتتخلفات اداري یا 

سـال سـابقه خـدمت و     15بیش از داشتن  در صورت؛ شوند می لتی شده یااز خدمات دو
براي ، تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداري مربوطي ها هیأتبه تشخیص ، سال سن 50

معیشت خانواده آنان مقرري ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولـت تجـاوز   
مربـوط پرداخـت    مؤسسـه این مقرري از محل اعتبار وزارتخانـه یـا   . گردد مینکند برقرار 

چگـونگی اجـرا   . شود میقطع ، مزبور هیأت و در صورت رفع ضرورت به تشخیص شود می
  .اجرایی این قانون است نامه آیینو مدت آن طبق 

ي هـا  زمانسـا ی یـ باالترین مقـام اجرا ، وزرا، رییس مجلس شوراي اسالمی -12ماده 
این قـانون و شـهردار تهـران     1ماده  1موضوع تبصره ي ها دستگاهمستقل دولتی و سایر 

و بـدون مراجعـه بـه    رأساً  قانون را 9د ماده  -ج -ب -بندهاي الفي ها مجازات ندتوان می
رسـیدگی بـه تخلفـات اداري در مـورد کارمنـدان متخلـف اعمـال نماینـد و         ي هـا  هیأت

ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الـف و ب  ، بندهاي الفي ها مجازاتاختیارات اعمال 
در صورت اعمال مجازات . و مدیران کل تفویض کنند ها دانشگاهي رؤسا، را به استانداران

مجـدد  رأي  تجدیدنظر حق رسیدگی و صـدور ي ها هیأتتوسط مقامات و اشخاص مزبور 
ی خـود آن مقامـات و   در مورد همان تخلف را ندارند مگـر بـا تشـخیص و موافقـت کتبـ     

  .اشخاص
، رییس مجلس شوراي اسالمی، یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر وزرا -13ماده 

این  1ماده  1موضوع تبصره ي ها دستگاهمستقل دولتی و سایر ي ها زمانساباالترین مقام 
و  عـالی  آمـوزش و مراکـز مسـتقل    هـا  دانشـگاه ي رؤسااستانداران و ، شهردار تهران، قانون

رسـیدگی  ي هـا  هیأتکارمندانی را که پرونده آنان به  ندتوان میتحقیقاتی و معاونان آنان 
  .را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند شود میارجاع شده یا 
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آنهـا   ی که آمـادگی بـه خـدمت در مقـررات اسـتخدامی     مؤسساتدر مورد  -1تبصره 
  .مفاد قانون استخدام کشوري رفتار خواهد شد براساس، نشده است بینی پیش

، حاصـل نمایـد  برائـت   هـا  هیـأت چنانچـه کارمنـد پـس از رسـیدگی در      -2تبصره 
 براسـاس شغل یا مزایاي شغل یـا عنـاوین مشـابه دوران آمـادگی بـه خـدمت        العاده فوق

  .شود میآخرین حقوق و مزایاي قبل از این دوران پرداخت 
رسیدگی به تخلفات اداري مکلفند در مدت آمادگی بـه  بدوي ي ها هیأت -3تبصره 

و در  به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصـمیم الزم را اتخـاذ نماینـد   ، خدمت
تجدیـدنظر ارجـاع    هیـأت  در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی بـه  که صورتی

 هیـأت  و مدت آمادگی به خدمت بـراي سـه مـاه دیگـر قابـل تمدیـد خواهـد بـود        ، شود
الزم رأي  ،تجدیدنظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسـیدگی کـرده  

رسـیدگی حکـم آمـادگی بـه     ي ها هیأتدر هر حال با صدور حکم قطعی . را صادر نماید
  .گردد میخدمت لغو 

بدوي و تجدیدنظر ي ها هیأتهرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص  -14ماده 
  .شود میمورد به کارشناسی ارجاع ، فاده از نظر کارشناسی باشدمستلزم است

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یـا پـس از بازنشسـتگی     -15ماده 
نگردیده است یـا  رأي  صدورمنجر به  پاکسازي یا بازسازي مطرح بوده ولیي ها هیأتدر 

 ،عـدالت اداري نقـض شـده اسـت    ی که در دیـوان  یآراي صادر شده قطعیت نیافته یا آرا
 38و  37، 36، 35، 34در بنـدهاي   منـدرج  پرونده بازنشستگان متهم به موارد همچنین

ي هـا  هیـأت در رأي  بـراي رسـیدگی و صـدور   ، در صورت وجـود مـدارك مثبتـه    8ماده 
مصرح در این قانون حسب مورد اعمـال  ي ها مجازاترسیدگی به تخلفات اداري مطرح و 

  .خواهد شد
قـانون پاکسـازي بازنشسـته     براساسقانون که  8ماده  34افراد موضوع بند  -تبصره

رسیدگی به تخلفـات  ي ها هیأتپرونده آنان در ، در صورت باقی بودن در عضویت اند شده
  .شود میالزم صادر رأي  قانون براساساداري مطرح و 

دبیران حـزب رسـتاخیز در مراکـز    ، و نمایندگان مجلسین رژیم سابق وزرا -16ماده 
ي دوایـر حفاظـت و رمـز و محرمانـه بعـد از خـرداد       رؤسا، مدیران کل حفاظت، ها استان
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نیـروي  پاکسازي یا بازسازي ي ها هیأتو اعضاي تشکیالت فراماسونري که توسط  1342
 اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است محکومیت قطعی نیافته انسانی

 منفصـل  دایمصورت  به ها شهرداريدولتی و وابسته به دولت و ي ها دستگاهاز خدمت در 
  .شود میو حقوق و بازنشستگی آنان قطع  شوند می

و  هـا  شـرکت ي رؤسـا مـدیران عامـل و   ، رییس کل بانک مرکزي، وزیر معاونان نخست
 1342خـرداد  ي دیوان محاسـبات بعـد از   رؤسامستشاران و ، مستقل دولتیي ها زمانسا
رسیدگی به تخلفات اداري ثابت شـود کـه در تحکـیم رژیـم     ي ها هیأتدر  که صورتیدر 

سـفرا و اسـتانداران و معاونـان    . به انفصال دایم محکوم خواهند شـد  اند بودهمؤثر  گذشته
حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یـا   1342وزاري رژیم سابق بعد از خرداد 

بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکـاب یکـی از جـرایم مصـرح در ایـن قـانون در       
به آن مجـازات طبـق ایـن قـانون     ، مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد که صورتی

  .واهند شدمحکوم خ
آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته مـتهم بـوده و    درخصوص -تبصره

صادر شـده در دیـوان عـدالت اداري    رأي  قطعی در مورد آنان صادر نشده یارأي  تاکنون
ي هـا  مجـازات پس از رسیدگی حسب مـورد یکـی از    ندتوان می ها هیأت، نقض شده است

  .آنان اعمال نمایندمقرر در این قانون را در مورد 
مسـتقل  ي هـا  زمانساوزرا یا باالترین مقام ، رییس مجلس شوراي اسالمی -17ماده 

، ایـن قـانون   1مـاده   1موضـوع تبصـره   ي هـا  زمانسادولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و 
 نـد توان مـی  هـا  دانشـگاه ي رؤسـا اسـتانداران و  ، هـا  استانشهرداران مراکز ، شهردار تهران

در سال بدون عـذر موجـه در   متناوب  کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه
  .از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند، اند شدهمحل خدمت خود حاضر ن

هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سـه مـاه پـس از ابـالغ حکـم دسـتگاه        -1تبصره 
وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبـوع  ، موجه بوده استمتبوع خود مدعی شود که عذر او 

تجدید نظـر مربـوط ارجـاع     هیأت کارمند موظف است پرونده وي را جهت تجدیدنظر به
  .نماید

 تأییـد آن قطعی اسـت و در صـورت   رأي  تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و هیأت
  .است االجرا الزم، ابالغاین صورت از تاریخ غیر در، از تاریخ اخراجبرائت  حکم اخراج یا
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در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل بـه کـار    -2تبصره 
مدت غیبت و عـدم اشـتغال آنـان حسـب مـورد جـزو مرخصـی        ، شوند می بازگشت داده

  .استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد، استحقاقی
حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسـط مقامـات    که موارديدر  -3تبصره 

صـادر گردیـده    نیـروي انسـانی  اجرایی قبل از قـانون بازسـازي   ي ها دستگاهدار  صالحیت
  .شوند می این احکام قطعی محسوب، است

  سایر مقررات - فصل چهارم
 يهـا  شـرکت ، دولتیي ها شرکتو  مؤسسات، ها زمانسا، ها وزارتخانهکلیه  -18ماده 

دولتـی  ي هـا  شـرکت و  مؤسساتو  1ها بانکو  ها شهردارينفت و گاز و پتروشیمی و ملّی 
 ی که تمام یا قسـمتی از بودجـه  مؤسساتمستلزم ذکر نام است و آنها  که شمول قانون بر

و نیز کارکنان مجلـس شـوراي اسـالمی و نهادهـاي      شود می تأمیناز بودجه عمومی آنها 
مشـموالن قـانون اسـتخدام نیروهـاي     . هستندانقالب اسالمی مشمول مقررات این قانون 

علمــی ي هـا  هیـأت اعضـاي  ، قضـات ، مسـلح و غیرنظامیـان ارتـش و نیروهـاي انتظــامی    
و مشموالن قانون کار از شمول این قانون خارج بـوده   عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه

                                                                                                                                               
برنامـه توسـعه    قانون 90حکم مقرر در ماده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 14/12/1380-427رأي  -1

هـا و   ها و دستورالعمل نامه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مفید جواز تدوین و تصویب آیین
ضوابط اداري، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی است و چون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفـات انضـباطی   

بور از مقوله عناوین مقـرر در مـاده مـذکور نیسـت و بـه      خاص بانکی و میزان مجازات اداري مرتکبین تخلفات مز
ها نیز مشمول قانون اخیرالذکر  کارکنان بانک 7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  18صراحت ماده 
هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري محـول شـده و        اند و رسیدگی به مطلق تخلفات آنـان بـه هیـأت    شناخته شده

نامه استخدامی نظام  آیین 43این قانون معین گردیده است، بنابراین تبصره ماده  9یز در ماده هاي اداري ن مجازات
ها و بانک مرکـزي را طبـق    بانکی در رسیدگی به تخلفات اداري، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداري در بانک

مغـایر قـانون و خـارج از حـدود      ها و شوراي پول و اعتبار اعالم داشته است، عالی بانک دستورالعمل مصوب شوراي
قانون دیـوان   25شود و به استناد قسمت دوم ماده  اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

 .گردد عدالت اداري ابطال می
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  1.و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود
در قوانین جزایـی را نیـز    مندرج یکی از جرایم عنوانهرگاه تخلف کارمند  -19ماده 

رسیدگی به تخلفات اداري مکلف است مطابق ایـن قـانون بـه تخلـف      هیأت داشته باشد
صادر نماید و مراتب را براي رسیدگی بـه اصـل جـرم بـه مرجـع      قانونی رأي  رسیدگی و

اداري ي هـا  مجـازات مراجع قضایی مانع اجراي   هرگونه تصمیم. قضایی صالح ارسال دارد

                                                                                                                                               
اعـالم تعـارض آراي   : موضوع شکایت و خواسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 6/10/1376-148رأي  -1

  .عدالت اداري 14و  13و  5صادره از شعب 
کـه صـنایع هواپیمـایی ملّـی ایـران از       نظـر بـه ایـن   : شعبه سیزدهم چنین رأي صادر نمـوده اسـت  ) الف: مقدمه
هاي وابسته به وزارت دفاع است و اخراج، بازخریدي و معافیت خدمت و یا اعمال هر نوع کیفر و مجازات در  شرکت

ن قانون ارتش جمهوري اسالمی صورت گیرد، حکم به نقض اقدامات انجـام  مورد آنها بایستی قانوناً بر حسب موازی
  .گردد قانون ارتش صادر و اعالم می 104شده و طرح موضوع در کمیسیون ماده 

که شاکی کارمند شرکت صنایع پنهـا وابسـته بـه وزارت     نظر به این: شعبه پنجم چنین رأي صادر نموده است) ب
بوده و رسیدگی به تخلفات اداري مربوط بـه نـامبرده تـابع قـانون رسـیدگی بـه        دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

هذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض اقدامات حاصله و رسیدگی مجـدد بـه اتهـام وي     تخلفات اداري است، علی
  .گردد طبق قانون تخلفات اداري، صادر و اعالم می

مجلس شـوراي اسـالمی    7/9/1372ه تخلفات اداري مصوب قانون رسیدگی ب) 18(با توجه به صراحت ماده : رأي
هاي دولتی و حصر استثناي مقـرر بـه مشـموالن قـانون اسـتخدام       درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق شرکت

الذکر  هاي فوق رسیدگی به تخلفات اداري شاکیان پرونده... نیروهاي مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهاي انتظامی
شـعبه   31/3/1376مـورخ   359هاي رسیدگی به تخلفات اداري قرار دارد، لذا دادنامـه شـماره    در صالحیت هیأت

این رأي به استناد ذیـل مـاده   . گردد دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می
  .االتباع است الزمقانون دیوان عدالت اداري، براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ) 20(

اعالم تعـارض آراي  : موضوع شکایت خواسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 19/2/1377-33و  32رأي 
  .دیوان عدالت اداري 14و  11و  5صادره از شعب 

، شرکت صنایع هواپیمایی را مکلف به رعایـت  204شرح دادنامه شماره  در رسیدگی، به: شعبه پنجم) الف: مقدمه
  .سیدگی به تخلفات اداري درباره شکات دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده استقانون ر

  .حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است: شعبه یازدهم) ب
  .حکم به رد شکایت صادر نموده است: شعبه چهاردهم) ج

مجلـس   7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصـوب  ) 18(با توجه به صراحت ماده : رأي هیأت عمومی
هاي دولتی و عنایـت بـه مـدلول رأي شـماره      شوراي اسالمی مبنی برشمول قانون مزبور به کلیه کارمندان شرکت

 204هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که در مورد مشابه صادر شده است، دادنامه شماره  6/10/1376مورخ  148
  .و موازین قانونی شناخته شود شعبه پنجم دیوان موافق اصول 23/2/1375مورخ  223الی 
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رسـیدگی بـه    هیـأت  باشـد برائـت   چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنـی بـر   .نخواهد بود
  1.نماید میاین قانون اقدام  24تخلفات اداري طبق ماده 

پاکسـازي و  ي هـا  هیـأت به آن دسـته از کارمنـدانی کـه پرونـده آنـان در       -20ه ماد
رأي  عـدم صـدور   دلیل بهرسیدگی به تخلفات اداري مطرح و ي ها هیأتبازسازي سابق و 

ي هـا  هیـأت در ، صادر شـده در دیـوان عـدالت اداري   رأي  یا نقضرأي  نیافتنیا قطعیت 
آنان گردیـده حقـوق   برائت منجر به  و قرارگرفته رسیدگی تخلفات اداري مورد رسیدگی

سازمانی کـه قبـل از ایـن     تمبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پس
ـ اند پرداخت خواهد گردیـد و در صـورت عـدم برا    داشته عهده بهآن را تصدي ، دوران ، تئ

 "د"و طبـق بنـد   ، شود میشاغالن جزو سابقه خدمت آنان محسوب ن دوران عدم اشتغال
  2.شود میقانون استخدام کشوري عمل  124ماده 

حقـوق بازنشسـتگی پرداخـت    برائـت   در مـورد بازنشسـتگان در صـورت    -1تبصره 
  .شود مینسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نبرائت  و در صورت عدم شود می

ه کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناري از خدمت در مورد متهمانی ک -2تبصره 
 نیـروي انسـانی  قـانون بازسـازي   اجـراي  بعد از انقضاي مهلت قانونی پاکسازي و قبـل از  

از غیـر  ،توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیـت 

                                                                                                                                               
قانون رسیدگی به تخلفات ) 23(مستنبط از مفاد ماده : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 6/8/1374-133رأي  -1

قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ) 24(و همچنین ماده ) 19(و قسمت اخیر ماده  9/4/1371اداري مصوب 
پرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان عالوه بر جنبـه اداري واجـد    تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در 7/9/1372

شـود   عناوین جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأي بر برائت آنان صادر می
کـه  صادره از شعبه سوم دیـوان عـدالت اداري    19/3/1373-262هذا دادنامه شماره  رسد، علی ضروري به نظر می

قانون ) 20(این رأي به استناد ماده . شود الرأیین تشخیص می باشد با اکثریت آراي اصح مفهوماً مؤید این معنی می
  .االتباع است دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

کـه مفـاد رأي قطعـی     به این نظر: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 5/4/1379-133رویه  وحدترأي  -2
هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداري مبنی بر لزوم اعاده شاکی به خدمت و عدم محکومیـت او بـه تحمـل    

مـورخ   1239هاي اداري محمول بر برائت نـامبرده از تخلفـات منتسـبه اسـت، بنـابراین دادنامـه شـماره         مجازات
و آثار استخدامی مربوط به برائـت مسـتخدم موافـق اصـول و      شعبه دوازدهم از جهت مذکور و ترتب 28/9/1377

قـانون دیـوان عـدالت اداري بـراي شـعب       20این رأي مطابق قسمت اخیر ماده . گردد موازین قانونی تشخیص می
 .االتباع است دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
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تعلـق  ، حقوق دیگري بـه آنـان  ، اند حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته عنوان بهآنچه 
التفاوت حقوق آمادگی بـه خـدمت و حقـوق مبنـاي      مابهبرائت  در صورت. نخواهد گرفت
  .پرداخت خواهد شد، متعلق به آنان

رسـیدگی بـه   ي هـا  هیأتقطعی صادره توسط  يمتهم به آرا که صورتیدر  -21ماده 
بـه  رأي  حداکثر تا یـک مـاه پـس از ابـالغ     دتوان می، تخلفات اداري اعتراض داشته باشد

قابـل رسـیدگی در دیـوان    رأي  این صـورت غیـر  در .نمایـد دیوان عدالت اداري شـکایت  
  .نخواهد بود
شـکلی خواهـد   صـورت   بـه  ها هیأت يرسیدگی دیوان عدالت اداري به آرا -1تبصره 

  1.بود
بازسازي یا پاکسـازي  ي ها هیأتآراي  براساسآن دسته از کارمندانی که  -2تبصره 

به دیـوان عـدالت اداري    2/7/1365به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ  نیروي انسانی
  .دیگر حق شکایت ندارند، اند کردهشکایت تسلیم ن

مشـمول و  ي هـا  دسـتگاه نظارت بر حسن اجراي ایـن قـانون در    منظور به -22ماده 
 "نظـارت  عالی هیأت"رسیدگی به تخلفات اداري ي ها هیأتبراي ایجاد هماهنگی در کار 

نماینـده   نفـر  یـک کشور و عضـویت   2به ریاست دبیر کل سازمان امور اداري و استخدامی
ي هـا  زمانسـا و یـا بـاالترین مقـام     وزرارییس قوه قضاییه و سه نفـر از بـین نماینـدگان    

                                                                                                                                               
هـاي بـدوي و    کـه هیـأت   نظر به این: اداريهیأت عمومی دیوان عدالت  21/1/1378-1رویه  وحدترأي  -1

مـورد اعتـراض مراعـات قواعـد شـکلی را      ) 1(*تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداري در رسیدگی و صـدور آراي  
 1/10/1371مـورخ   771اند و از این حیث نقض قوانین و مقررات مشهود نیست، بنـابراین دادنامـه شـماره     نموده

این رأي به . گردد این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می شعبه بیست و یکم دیوان که متضمن
قانون دیوان عدالت اداري، براي شعب دیوان و سایر مراجع مربـوط در مـوارد مشـابه     20استناد قسمت اخیر ماده 

  .باشد االتباع می الزم
 .درج نشده است» آراي«در چاپ روزنامه رسمی کلمه  -)1(*
عالی اداري، سازمان امـور اداري و اسـتخدامی کشـور و سـازمان      شوراي 11/12/1378جلسه  به موجب مصوبه -2

ریزي کشور تشـکیل شـده اسـت و بـه      برنامه و بودجه با کلیه وظایف و اختیارات ادغام و سازمان مدیریت و برنامه
ده به رییس سازمان هاي یاد ش وظایف رؤساي سازمان 26/7/1379الحاقی به مصوبه یاد شده مصوب  6موجب بند 

عالی اداري،  ریزي از سوي شوراي با انحالل سازمان مدیریت و برنامه. ریزي کشور محول شده است مدیریت و برنامه
  .شود انسانی رییس جمهور انجام می اکنون این وظایف به معاونت توسعه مدیریت و منابع
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در صـورت مشـاهده مـوارد زیـر از سـوي       مزبـور  هیأت 1.شود میمستقل دولتی تشکیل 
 تمام یـا بعضـی از تصـمیمات   ، ي مزبورها دستگاهي بدوي یا تجدیدنظر ها هیأتهریک از 

مربـوط   هیأت، ها هیأتانگاري در کار هر یک از  را ابطال و در صورت تشخیص سهلآنها 
در مورد کلیه احکامی که در اجـراي ایـن    دتوان مینظارت  عالی هیأت 2.نماید میرا منحل 

  .بررسی و اتخاذ تصمیم نماید شود میقانون و مقررات مشابه صادر شده یا 
  ؛عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه )الف
  ؛اعمال تبعیض در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و مقررات مشابه )ب
  ؛کاري در امر رسیدگی به تخلفات اداري کم )ج
  .دهد میبنا به مصالحی ضروري تشخیص  هیأت موارد دیگر که )د

ی هیأترسیدگی به تخلفات اداري توسط ي ها هیأت يتخلفات اداري اعضا -1تبصره 
  .رسیدگی خواهد شد، شود مینظارت تعیین  عالی هیأت که از طرف
در  تـوان  مـی رسیدگی به تخلفات اداري را ني ها هیأت يیک از اعضا هیچ -2تبصره 
تعقیـب قضـایی قـرارداد مگـر در     مـذکور تحـت   ي ها هیأتصادره از سوي  يرابطه با آرا

  .رمانهجغرض م صورت اثبات

                                                                                                                                               
با اصالحات بعدي مراجعـه   27/7/1373اري مصوب نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اد آیین 37به ماده  -1

  .شود
هاي بدوي و تجدیدنظر رسیدگی  هرچند هیأت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 25/6/1380-204رأي  -2

به تخلفات اداري موظفند به تخلفات اداري مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریـت و در حـداقل زمـان    
قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري مصـوب آذرمـاه       22شرح ماده  صادر کنند و به ممکن رسیدگی و رأي مقتضی

هـا در امـر    انگـاري هیـأت   کاري و سـهل  در صورت احراز هریک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کم 1372
ره کـه همـوا   رسیدگی و صدور رأي هیأت عالی تجویز شده است، لیکن تعیین مدت معین و محـدود عـالوه بـراین   

انگاري به اعضاي  باشد و انتساب سهل متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدور رأي مبتنی بر مقررات قانونی نمی
هاي مذکور و یا قابلیت نقض و ابطال آراي آنها منحصراً به لحاظ عدم صدور رأي در مدت معین بدون توجـه   هیأت

ه در باب ضرورت رسیدگی به تخلفـات اداري و صـدور   قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد، اساساً وضع قاعده آمر
گذار و یا مـأذون از قبـل مقـنن     رأي در مدت معین و محدوده و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانون

آن مـاده و   2هـاي یـک و    و تبصـره  33بنـابراین مـاده   . بوده و از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت خارج اسـت 
هیـأت عـالی نظـارت مسـتنداً بـه       4/8/1378دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مصوب  46اده م) ز(همچنین بند 

 .گردد قانون دیوان عدالت اداري ابطال می 25قسمت دوم ماده 
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ـ بازرسانی را  دتوان مینظارت  عالی هیأت -3تبصره  مشـمول اعـزام   ي هـا  دسـتگاه ه ب
لف را جهت رسـیدگی بـه پرونـده    خکارکنان مت، خلفتد رنموده و در صورت مشاهده موا

 .رسیدگی به تخلفات اداري معرفی نمایدي ها هیأتآنان به 
ي هـا  هیـأت آراي قطعـی   براسـاس در مورد معتادان به مـواد مخـدر کـه     -4تبصره 

، بازنشستگی با تقلیل گروه، بازخریدي خدمتي ها مجازاترسیدگی به تخلفات اداري به 
درصورت ترك اعتیـاد در   شوند می از خدمات دولتی محکوم شده یا دایماخراج و انفصال 

مـاده   براسـاس موضـوع  ، تجدیدنظر هیأت به تشخیص، مدت شش ماه از تاریخ ابالغ راي
  .شود مینظارت ارجاع  عالی هیأت این قانون به 24

بدوي یا آراي ي ها هیأتقطعی غیر اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراي -23ماده 
جدید پس از رسیدگی مجدد  مستنداتنقض شده توسط دیوان عدالت اداري با توجه به 

  .با توجه به کلیه جوانب امر بالمانع است
صـرفاً   رسیدگی بـه تخلفـات اداري  ي ها هیأتاصالح یا تغییر آراي قطعی  -24ماده 

به اکثریت آرا تشخیص دهد کـه مفـاد حکـم صـادر شـده از لحـاظ        هیأت که موارديدر 
 عـالی  هیـأت  تأییـد پـس از   .دباش می مخدوش) به لحاظ شکلی یا ماهوي( موازین قانونی

  1.است پذیر امکانمورد  درخصوص نظارت
رسـیدگی بـه تخلفـات اداري پسـت     ي هـا  هیـأت هرگاه براي عضویت در  -25ماده 
تصـدي دو پسـت   ، ها هیأتانجام وظیفه به هر عنوان در ، نشده باشد بینی پیشسازمانی 

  .شود میسازمانی محسوب ن
کلیه قوانین و مقررات مغـایر  ، اجرایی این قانون نامه آییناز تاریخ تصویب  -26ماده 

بازسازي و رسـیدگی بـه تخلفـات    ، پاکسازيي ها هیأتهایی که در  و پرونده گردد میلغو 
قطعی نگردیده یا توسـط دیـوان عـدالت اداري نقـض     رأي  صدورمنجر به  اداري گذشته

بـدوي و  ي هـا  هیـأت قطعـی بـه   رأي  حسب مـورد بـراي رسـیدگی و صـدور    ، شده است
  .شود میارسال ، تجدیدنظر موضوع این قانون

                                                                                                                                               
همین  19هیأت دیوان عدالت اداري مندرج در زیرنویس ماده  6/8/1374-133رویه  به رأي وحدت -1

  .قانون رجوع شود



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   744

 

اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ این قـانون   نامه آیین -27ماده 
  .رسد میوزیران  هیأت تصویب بهسازمان امور اداري و استخدامی کشور تهیه و  وسیله به

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیسـت و نـه تبصـره در جلسـه روز یـک      
شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمی تصـویب و در  

  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  17/9/1372تاریخ 
  

اکبر ناطق نوري علی -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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مصوب  ون رسیدگی به تخلفات ادارياجرایی قان نامه آیین
  وزیران هیأت 27/7/1373

د مـورخ   23310بنا به پیشـنهاد شـماره   ، 27/7/1373وزیران در جلسه مورخ  هیأت
ــه ، ســازمان امــور اداري و اســتخدامی کشــور  18/4/1372 ــانون ) 27( مــاده اســتنادب ق

زیـر   شـرح  بـه قـانون یـاد شـده را     نامـه  آیـین  1372مصوب  -رسیدگی به تخلفات اداري
  :تصویب کرد

  وظایف و صالحیت، تشکیالت -فصل اول
 نامـه  آیـین بدوي رسیدگی به تخلفـات اداري کارمنـدان کـه در ایـن      هیأت -1ماده 

قانون رسـیدگی  ) 18( موضوع مادهي ها دستگاهدر هر یک از  شود میبدوي نامیده  هیأت
با رعایت مفاد قانون یاد شده و این  شود میبه تخلفات اداري که از این پس قانون نامیده 

  .شود میتشکیل  نامه آیین
پیمـانی و قـراردادي   ، ثابـت دایـم  ، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی -تبصره

  .است
 کـه از ایـن پـس   ، تجدیدنظر رسیدگی بـه تخلفـات اداري کارمنـدان    هیأت -2ماده 

، مسـتقل دولتـی  ي هـا  زمانسـا یا  ها وزارتخانهدر مرکز ، شود میتجدیدنظر نامیده  هیأت
 ،نظـارت  عـالی  هیـأت  بـه تشـخیص   هـا  اسـتان مراکز بعضـی از  ، نهادهاي انقالب اسالمی

  :شود میزیر تشکیل ي ها دستگاهدر مرکز هر یک از  همچنین
مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات    ، سازمان ثبـت احـوال کشـور   ، شرکت مخابرات ایران
  .حسب مورد، ربط ذيي کشور به تشخیص وزیران ها دانشگاهحقوقی ایران و بعضی از 

ي هـا  دسـتگاه و سـایر   نامـه  آیـین مستقل دولتی موضوع این ي ها زمانسا -1تبصره 
  :هستندزیر  شرح بهقانون ) 1( ماده) 1( مشمول تبصره
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، بـدنی  تربیتسازمان ، و بودجه  سازمان برنامه، سازمان امور اداري و استخدامی کشور
سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري     ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژي اتمی

هـا و اقـدامات    سازمان زنـدان ، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، اسالمی ایران
سـازمان قضـایی نیروهـاي    ، اسناد و امـالك کشـور    سازمان ثبت، ی و تربیتی کشورتأمین

، نهـاد ریاسـت جمهـوري   ، مجلس شـوراي اسـالمی  ، سازمان پزشکی قانونی کشور، مسلح
بنیـاد مستضـعفان و جانبـازان انقـالب     ، بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی    ، شهرداري تهران

، کمیتـه امـداد امـام خمینـی    ، احمر جمعیت هالل، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، اسالمی
، جهـاد دانشـگاهی و نهضـت سـوادآموزي    ، اجتمـاعی  تـأمین سـازمان  ، دانشـگاهی  جهاد

سـازمان فرهنـگ و   ، سازمان پزشکی قانونی کشور، ي اسالمی ایرانجمهورملّی  کتابخانه
و سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري و بانـک مرکـزي جمهـوري         ارتباطات اسالمی

  .اسالمی ایران
 دتوانـ  مـی در صورت لزوم ، موضوع این ماده و تبصره یک آني ها دستگاه -2تبصره 

  .باشندمتعدد تجدیدنظر داشته ي ها هیأتدر مرکز خود 
، بدوي و تجدیـدنظر ي ها هیأتالبدل  انتصاب هر یک از اعضاي اصلی و علی -3ماده 

ایـن  ) 2( مـاده  ،)1( موضـوع تبصـره  ي هـا  دستگاهبه امضاي شخص وزیر یا باالترین مقام 
  .گیرد میقانون صورت ) 6( و با رعایت شرایط مقرر در ماده نامه آیین

در  نامـه  آیـین ایـن  ) 2( مـاده ) 1( در تبصرهیاد شده ي ها دستگاههر یک از  -4ماده 
ي هـا  هیـأت   نسبت به تشـکیل  ندتوان می، ها استانواحد سازمانی در مراکز داشتن  صورت

  .بدوي در این مراکز اقدام کنند
رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان حـوزه هـر اسـتان تـا زمـانی کـه        - 5ماده 
تشکیل نداده است پس از کسب  بدوي هیأت وع آنان در مرکز آن استانتبدستگاه م

بـدوي متشـکل در اسـتان     هیأت با، وعتبنظر وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه م
  .دیگر است

در هــر  هــا شــهرداريرســیدگی بــدوي بــه تخلفــات اداري کارمنــدان  - تبصــره
بـدوي تشـکل در اسـتانداري     هیأت بدوي با هیأت شهرستان در صورت عدم تشکیل

  .مربوط است



  747  / انتظامی، انضباطی و تخلفات :دهمبخش 

 

 نفر یکاز بین خود ، بدوي و تجدیدنظر پس از تشکیلي ها هیأتهر یک از  -6ماده 
هاي خود  و مکاتبه ها جلسه صورتتنظیم  دبیر جهت نفر یکنایب رییس و  نفر یک، رییس

  .کنند میانتخاب و تعیین 
با امضاي رییس و در غیاب وي بـا امضـاي نایـب ریـیس      هیأت هاي مکاتبه -تبصره
  .معتبر است

آغـاز کـار   ، بدوي و تجدیدنظر موظفند بالفاصله پس از تشـکیل ي ها هیأت -7ماده 
خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحـد مربـوط بـه اطـالع کارمنـدان خـود       

  .برساند
بـدوي و  ي هـا  هیـأت توسـط   مـأمور رسیدگی به تخلفات قبلـی کارمنـدان    -8ماده 

یـت مکلـف بـه    مأموردسـتگاه محـل   و  گیرد میتجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت 
ورزد یا امکان  امتناعرأي  یت از اجرايمأموردستگاه محل  که صورتیدر . اجراي آن است

دسـتگاه متبـوع   ، با توجه به شرایط خاص دستگاه یـاد شـده موجـود نباشـد    رأي  اجراي
صـادر شـده را بـه    رأي  یت اقدام کنـد و مأمورنسبت به لغو حکم رأساً  دتوان میمستخدم 

  .اجرا درآورد
یت مستخدم واقع شده بـر عهـده   مأموررسیدگی به تخلفاتی که در محل  -1تبصره 

صادر شده بـا اشـکال اجرایـی در    رأي  که صورتیولی در ، یت استمأمورمحل ي ها هیأت
 نظـارت  عـالی  هیـأت  نظـر  ،)ماننـد اخـراج  ( یت کارمند مواجـه شـود  مأموردستگاه محل 

  .است االتباع الزماجرا یا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه  درخصوص
وزارتخانـه یـا   ي ها هیأتاز ، بدوي و تجدیدنظر در صورت لزومي ها هیأت -2تبصره 

وزارتخانـه  . گیرنـد  مـی سازمان متبوع کارمند براي تکمیل مدارك و تحقیقات الزم کمک 
از تخلف قبلی کارمنـد و لـزوم    ا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطالعی

ارتخانـه یـا سـازمان محـل     زخـود را بـه و   يهـا  بررسیمدارك اتهام و نتیجه ، تعقیب وي
  .یت اعالم کندمأمور

تعـاونی  ي هـا  شـرکت در  مـأمور ، رسیدگی به تخلفـات کارمنـدان دولـت    -3تبصره 
بدوي و ي ها هیأتبر عهده  نیستندکه مشمول قانون یی ها دستگاهاجرایی یا ي ها دستگاه
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  1.تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است
                                                                                                                                               

  :هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 24/7/1379-227رویه  وحدترأي  -1
  .دیوان عدالت اداري 20و  15اعالم تعارض آراي صادره از شعب : موضوع شکایت و خواسته

نظـر  : چنین رأي صادر نموده است. قطعی... به خواسته اعتراض به رأي... شعبه پانزدهم در رسیدگی) الف: مقدمه
باشد و بر فرض بروز هرگونه تخلف، قانون رسیدگی بـه   مستقلی می که هیأت مدیره داراي شخصیت حقوقی به این

گونه تخلف، عملی درخصـوص شخصـیت حقیقـی     باشد و هیچ تخلفات اداري هیچگاه شامل شخصیت حقوقی نمی
گردد و لهذا حکم به ورود شکایت و به شایستگی رسیدگی مجدد در ضمن توجه کامل به ایـن   شاکی مالحظه نمی

  .گردد اعالم میدادنامه صادر و 
  .حکم به رد شکایت صادر نموده است... به خواسته اعتراض به رأي... شعبه بیستم در رسیدگی )ب
با توجـه بـه محتویـات    : چنین رأي صادر نموده است... به خواسته اعتراض به رأي... شعبه بیستم در رسیدگی) ج

که وي در مقام عضو تعاونی مسکن اداره کل امـور  که از ناحیه شاکی نسبت به رأي معترض عنه  پرونده نظر به این
که کارمند رسمی اداره کل امور عشایري استان اصفهان بوده و کارشناس آن اداره بوده است  عشایري و به دلیل آن

و به سمت مدیر عامل تعاونی مسکن اداره کل امور عشایري انتخاب و در اوقات موظف اداري در سمت تعیینی بـه  
پرداخته و این معنی بدان جهت است کـه رابطـه تنگاتنـگ بـا اداره متبوعـه خـود دارد و هیـأت          میانجام وظیفه 

تجدیدنظر با احراز تخلف منتسبه مبادرت به صدور رأي نموده است و در رابطه با خواسته، اعتراض موجهی نسبت 
با عنایـت بـه منـدرجات الیحـه      به تصمیمات متخذه نداشته و دلیل و مدرکی که مؤثر در مقام باشد اقامه ننموده

جوابیه اداره مشکی عنه و بررسی کلیه سوابق منضم به پرونده چون رأي معترض عنه صحیحاً صادر شـده اسـت از   
  .نماید این رو شکایت وارد به نظر نرسیده به رد آن اظهار نظر می

که شاکی در مقام  نظر به این: ده استچنین رأي صادر نمو... به خواسته اعتراض به رأي... شعبه بیستم در رسیدگی )د
کارمند رسمی اداره کل عشایري استان اصفهان عضو تعاونی مسکن اداره کل امور عشایري شده و دراوقات موظف 
اداري در سمت تعیین شده مشغول خدمت بوده است و منفصل از رابطه اداري در اوقات انجام وظیفه قانونی نبوده 

قـانون   8مـاده   2و  7تخلفات اداري که با احراز اتهام منتسبه و تطبیق بـر بنـدهاي   رأي تجدید نظر رسیدگی به 
نامه اجرایی آن تثبیت  آیین 21رسیدگی به تخلفات اداري اصدار یافته معناً مشعر بر این مفهوم است که با رعایت ماده 

ر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات که چون ب عنه و این شده لهذا با عنایت به مندرجات الیحه جوابیه اداره مشتکی
  .نماید ایراد و اشکالی مالحظه نگردید، موجبی براي پذیرش شکایت شاکی موجود نبوده حکم به رد شکایت صادر می

با عنایت به اختصاص هفت هکتار از اراضی واقع در مرغ و مهیار اصفهان از طرف وزارت جهاد : رأي هیأت عمومی
ه کارکنان واجد شرایط اداره کل امور عشایري اسـتان اصـفهان و عـدم تعلـق آن بـه      منظور واگذاري ب سازندگی به

شرکت تعاونی مسکن و تفویض مأموریت اجراي دستور مقام مافوق دراین خصوص به افراد معین و اشتغال آنان به 
 1290و  6/6/1378مـورخ   780و  25/6/1377مورخ  872هاي شماره  امر مذکور در ساعات موظف اداري دادنامه

شعبه بیستم بدوي دیوان قطع نظر از توجه یا عدم توجـه اتهامـات منتسـبه بـه افـراد مـذکور        23/9/1378مورخ 
منحصراً در حدي که اتهامات آنان را قابل طـرح و بررسـی و صـدور رأي در هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداري        

قـانون دیـوان    20مطابق قسمت اخیـر مـاده   این رأي . باشد تشخیص داده است، موافق اصول و موازین قانونی می
 .االتباع است عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
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اشـتغال  آنها  مختلفی که دري ها دستگاهدر موارد تعدد تخلفات کارمند در  -9ماده 
 ،)دستگاه متبـوع وي ( آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است، داشته است

وي  درخصـوص  شده صالح براي رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجراي آراي قطعی صادر
ي هـا  دسـتگاه به نحو مقتضی براي تکمیـل مـدارك و تحقیقـات الزم از     دتوان میاست و 

  .قبلی کمک بگیرد
الزم را در اجـراي  هـاي   همکاريمکلفند آنها  يها هیأتقبلی و ي ها دستگاه -تبصره

  .مفاد این ماده معمول دارند
و  گیرد میبا حفظ سمت و پست سازمانی صورت  ها هیأتانجام وظیفه در  -10ماده 

ی پست فمشمول قانون تعداد کا يها دستگاهدر ، در صورت ضرورت با توجه به حجم کار
رسـیدگی بـه   ي ها هیأتبالتصدي موجود براي اعضاي  هاي پستا تغییر عنوان بسازمانی 

  .شود می بینی پیشتخلفات اداري با رعایت مقررات مربوط 
موظفند دفترهایی براي انجـام امـور مربـوط تشـکیل دهنـد و در       ها هیأت -11ماده 

 .انجام امور دفتري خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کننـد  ندتوان میصورت نیاز 
باید بدون دخل و تصرف و بـازبینی در اختیـار آنـان گذاشـته      ها هیأتهاي محرمانه  نامه
  .شود

مورد نیاز دفترهاي یاد  نیروي انسانیمکلفند امکانات و  ها دستگاهین مسؤول -تبصره
  .کنند تأمینشده را 

  1رسیدگی بهشروع  -فصل دوم
متشکل از سه عضو است کـه از بـین   ، قانون) 5( گروه تحقیق موضوع ماده -12ماده 

معتقـد بـه نظـام جمهـوري اسـالمی و اصـل       ، عامل به احکام اسالم، متعهد، متأهلافراد 
 هیـأت  مربوط و حکـم ریـیس   هیأت سال سن با تصویب 25حداقل والیت فقیه و داراي 

  .دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است نکارمند بود .شوند می انتخاب
                                                                                                                                               

هیـأت عـالی نظـارت کـه در تـاریخ       4/8/1378به دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري مصـوب   -1
 .به تصویب هیأت مزبور رسیده است، رجوع شود 12/3/1373
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از یک گـروه تحقیـق    ندتوان میبدوي و تجدیدنظر یک دستگاه ي ها هیأت -13ماده 
یـک   درخصـوص  بـراي تحقیـق در مرحلـه تجدیـدنظر     کـه  اینمشروط بر ، استفاده کنند

  .استفاده نشود، بدوي همکاري داشته است  پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی
تحقیق کنند که از طرف  ندتوان میتحقیق فقط درباره کارمندي ي ها گروه -14ماده 

 همچنـین  ،گروه ارجاع شده باشدبه این آنها  بررسی وضع، بدوي یا تجدیدنظري ها هیأت
  .کنند میمعین  ها هیأتکه  گیرد میدر حدودي انجام تنها  تحقیق

قرابت نسبی یـا سـببی تـا درجـه دوم از طبقـه      ، هرگاه عضو گروه تحقیق -1تبصره 
یا با متهم دعواي حقوقی ، باشد نفع ذيسوم با متهم داشته باشد یا در دعواي طرح شده 

  .حق تحقیق در مورد همان پرونده را نداردو جزایی داشته باشد 
بـه پرونـده اتهـامی     هیأت مانع رسیدگی، استفاده نکردن از گروه تحقیق -2تبصره 

  .نیسترأي  کارمند و صدور
، بـدوي و تجدیـدنظر در صـورت شـکایات یـا اعـالم اشـخاص       ي ها هیأت -15ماده 

  .کنند میشروع به رسیدگی ، نظارت عالی هیأت هاي سرپرستان اداري یا بازرس، مدیران
، ي کارمند متهم به ارتکاب تخلـف رؤسان مربوط و مسؤوال، کلیه کارمندان -16ماده 
اسـناد و اطالعـات مـورد    ، آورده و مدارك عمل به ها هیأتالزم را با هاي  همکاريمکلفند 

اسـناد  در مـورد  . قرار دهنـد آنها  در اختیار ها هیأتنیاز را در مهلت تعیین شده از طرف 
  رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است، بندي شده طبقه

هرگونـه  ، تحـت رسـیدگی اسـت    هـا  هیـأت پرونده مـتهم در   که موارديدر  -تبصره
منـوط بـه کسـب نظـر از بـاالترین مقـام       ، نسبت به حالت اسـتخدامی وي  يگیر تصمیم

  .دستگاه یا نماینده وي است
ي هـا  بررسـی رسیدگی به تخلفات اداري موظفند پس از انجـام  ي ها هیأت -17ماده 

کتبی به کارمند ابالغ و پـس از آن ده روز مهلـت بـراي دفـاع      طور بهموارد اتهام را ، الزم
مـدارك الزم را در اختیـار   ، در صورت تقاضاي کارمنـد  ها هیأتاین . کارمند منظور کنند

  .دهند میوي قرار 
 پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوي دتوان میمتهم  -18ماده 

 در، تسـلیم کنـد   هیـأت  جواب کتبی و مدارکی را کـه در دفـاع از خـود دارد بـه    ، هیأت
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  .الزم را صادر کندرأي  و به موارد اتهام رسیدگی دتوان می هیأت این صورتغیر
، مربـوط  هیـأت  خـود از رك دفاعی امد ارایه منظور به دتوان میکارمند متهم  -تبصره

مربوط است و در هرحـال   هیأت اتخاذ تصمیم با، در این مورد. تقاضاي تمدید مهلت کند
  .روز نباید تجاوز کند) 5( مدت تمدید از

  چگونگی رسیدگی به تخلفات -فصل سوم
رسـیدگی بـه تخلفـات اداري کارمنـدان پـس از تکمیـل پرونـده صـورت          -19ماده 

در جلسـه حضـور   ، حضـور مـتهم را ضـروري تشـخیص دهـد      هیـأت  و چنانچه گیرد می
  .یابد می

موظـف اسـت    هیـأت ، در صورت درخواست کتبی متهم براي دفاع حضوري -تبصره
  .وي را براي حضور در جلسه دعوت کند بار یک

بـر  ، در قانون تخلفات مندرجتشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد  -20ماده 
  .کننده استرسیدگی ي ها هیأتعهده 

، پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونـده  هیأت -21ماده 
ي و داعـم از مـا  ( و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله میزان زیان وارد شده

موقعیـت و  ، آثار سـوء اجتمـاعی و اداري  ، به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی) معنوي
و اتخـاذ تصـمیم   رأي  وردصـ  بـه  اقـدام ، يوجود و یا فقدان سوء نیـت و و  ابق کارمندوس

و حـاوي   1به قانون و مقـررات مربـوط بـوده   مستند  باید مستدل و ها هیأترأي  ،کند می
رأي  دهنـده در زیـر  رأي  خانوادگی و امضـاي اعضـاي   نام و نام، تخلفات منتسب به متهم

                                                                                                                                               
هـاي   آراي صادره از هیـأت : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 24/12/1368-119ماره شرأي  -1

ن و مغیر و ضوابط شرعی و قانونی باشـد  قالقاعده باید مبتنی بر دالیل مت رسیدگی به تخلفات اداري علی
باشد موافق مقـررات و مـوازین    الذکر که از اصول بدیهی داوري می و صدور رأي بدون رعایت قاعده فوق

دیـوان عـدالت اداري کـه     12صادره از شـعبه   6/1/1376 31-31بنابراین دادنامه شماره . قانونی نیست
قـانون عـدالت    20این رأي وفـق مـاده   . گردد شخیص میمتضمن این مفاد است مطابق موازین قانونی ت

 .االتباع است اداري در موارد مشابه براي شعب، دیوان و سایر مراجع الزم
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  .باشد، صادر شده
آنهـا   و آراي یابد میبا شرکت سه نفر از اعضا رسمیت  ها هیأتي ها جلسه -22ماده 

  .معتبر است، با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا
بـدوي و تجدیـدنظر و احکـام اخـراج     ي هـا  هیـأت آراي صادر شده توسط  -23ماده 

کـارگزینی یـا دوایـر     هـاي  ادارهمستقیم و بالفاصـله بـه    طور به، قانون) 17( موضوع ماده
 واحدهاي یاد شـده موظفنـد حـداکثر ظـرف    . شود میارسال  ربط ذيي ها دستگاهمشابه 

آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابالغ کـرده و  ، روز از تاریخ صدور راي) 30(
در صـورت   .مربـوط تحویـل دهنـد    هیـأت  مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی بـه 

وط در ابالغ آرا و احکام صادر شـده بـه   ن کارگزینی یا امور اداري مربمسؤوالانگاري  سهل
هرگونـه خـودداري یـا جلـوگیري از      همچنـین  .شـود  میبا آنان طبق قانون رفتار ، متهم

  .شود میممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار  ها هیأتاجراي آراي 
نشانی  همچنین ،بدوي مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراي ها هیأت -24ماده 

  .محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آراي خود درج کنند
 وسـیله  بـه بـدوي بایـد    يهـا  هیـأت درخواست تجدیدنظر نسبت بـه آراي   -25ماده 

بـا زبـان فارسـی و    ، روز از تاریخ ابـالغ راي ) 30( علیه یا نماینده قانونی وي ظرف محکوم
مـالك  . کتبی به اداره کـارگزینی مربـوط تسـلیم و رسـید اخـذ شـود       طور بهذکر دالیل 

  .تاریخ ثبت دفترهاي کارگزینی مربوط است، درخواستموقع  بهدریافت 
قـانون  ) 17( درخواست تجدیدنظر نسبت بـه احکـام اخـراج موضـوع مـاده      -تبصره

  .شود میماده یاد شده انجام ) 1( مطابق تبصره
مکلفنـد درخواسـت اعتـراض کارمنـد یـا       هـا  دستگاهکارگزینی  هاي اداره -26ماده 

ارسـال  تجدیـدنظر   هیـأت  براي رسـیدگی بـه  ، ترین زمان ممکن نماینده وي را در سریع
ولـی مـتهم ظـرف مهلـت     ، باشـد بدوي قابل تجدیدنظر  رأي هیأت که موارديکنند و در 

یـافتن   صادر شـده را از تـاریخ پایـان   رأي  ،مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند
  .اجرا کنند، مهلت یاد شده

ماهـه   مهلـت یـک  ، آراي قطعی صادر شـده متن  مکلفند در ها هیأتکلیه  -27ماده 
  .شکایت به دیوان عدالت اداري را تصریح کنند
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هاي استخدامی باشد کـه   کارمند متخلف در حالتی از حالت که صورتیدر  -28ماده 
گـزارش   عـالی  هیـأت  مراتب بـه ، نباشددرباره وي ممکن  هیأت قطعیرأي  اجراي فوري

  .شود میاجرا ، صادر شده نیز به محض حصول امکانرأي  شده و
هـاي وارد شـده بـه     در ارتبـاط بـا اتهـام    ندتوان میدر موارد لزوم  ها هیأت -29ماده 

د و مراجع یاد شده مکلفنـد حـداکثر   نکارمندان از مراجع قضایی مربوط استعالم نظر کن
  .پاسخ دهند ها هیأتروز به استعالم ) 30( ظرف

مکلفند در مـوارد لـزوم از وزارت اطالعـات اسـتعالم نظـر کننـد و        ها هیأت -تبصره
  .پاسخ دهد ها هیأتروز به استعالم ) 10( وزارت یاد شده موظف است ظرف

بالتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنـان در   -30ماده 
بدوي و نیـز در مـوارد    هیأت از سوي) قابل تجدیدنظر( قطعیغیر صدور آرايیا  ها هیأت

نظارت به هر عنـوان   عالی هیأت از سوي دیوان عدالت اداري یا ها هیأتنقض آراي قطعی 
  .مجوزي ندارد

 کـه  صـورتی و در  شـود  میرأي  فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور -31ماده 
قانون فوت شـود  ) 9( ماده "ز"و  "د"، "ج" هايبند يها مجازاتکارمند در طول تحمل 

یاد شده متوقف شده و حالت اسـتخدامی کارمنـد از زمـان فـوت بـه      ي ها مجازاتاعمال 
حکـم ایـن مـاده مـانع از ارسـال پرونـده بـه        . شود میحالت قبل از تعیین مجازات اعاده 
  .مراجع قضایی در سایر موارد نیست

اخـراج شـده باشـد و    ، قـانون ) 17( ماده استنادمستخدمی به  که صورتیدر  -تبصره
آثـار  ، فوت کند، تجدیدنظر هیأت بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط

  .شود میحکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده 
تـرین زمـان ممکـن بـه      بدوي و تجدیدنظر مکلفنـد در سـریع  ي ها هیأت -32ماده 

رسـیدگی بـه   ي هـا  هیـأت پاکسازي و بازسـازي گذشـته و   ي ها هیأتهایی که در  پرونده
قطعی نشـده یـا آراي قطعـی توسـط دیـوان عـدالت       رأي  منجر به صدور، تخلفات اداري

  .رسیدگی کنند، نظارت نقض شده عالی هیأت اداري یا
سابق پاکسازي یا بازسـازي   يها هیأتتوسط  که موارديها در  ندهرسیدگی به این پرو

ولی آراي صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسـط دیـوان    قرارگرفته مورد رسیدگی
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در . تجدیـدنظر اسـت   هیـأت  عهـده  بـه ، انـد  شدهنظارت نقض  عالی هیأت عدالت اداري یا
 ایـن رسـیدگی بـر عهـده    ، باشـد الزم صادر نشده رأي  سابق يها هیأت توسط که مواردي

هـاي   تشـخیص صـالحیت رسـیدگی بـه پرونـده      درخصـوص  چنانچه .بدوي است هیأت
حـل اخـتالف بـا    ، بدوي و تجدیدنظر اختالف نظر باشـد ي ها هیأتموضوع این ماده بین 

  .است نامه آییناین ) 37( موضوع ماده نظارت عالی هیأت
هـاي   تعیین مرجع رسیدگی به اتهـام  درخصوص بدوي مکلفندي ها هیأت -33ماده 

مرجـع   .برسـانند  نامه آییناین ) 34( مراتب را به اطالع نماینده موضوع مادهقبالً ، مدیران
و  نامـه  آیـین ایـن  ) 34( ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده رسیدگی به این قبیل پرونده

 هیـأت ، نامـه  آیـین ایـن  ) 2( ماده) 1( یاد شده در تبصرهي ها دستگاهباالترین مقام  تأیید
  .متشکل در مرکز دستگاه استي ها هیأتبدوي استان مربوط یا 

  و نظارت هماهنگی - فصل چهارم
ک از وزیـران و  یـ هـر  ، هـا  هیـأت براي ایجاد هماهنگی و نظارت بـر کـار    -34ماده 
را  نفـر  یـک  نامـه  آییناین ) 2( ماده) 1( یاد شده در تبصرهي ها دستگاه هاي مقامباالترین 

 یبـراي همـاهنگ   کنـد  مـی مستقیم زیر نظر آنان فعالیت  طور بهنماینده خود که  عنوان به
آن دسـتگاه تعیـین و بـه سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی کشـور معرفـی         ي هـا  هیأت

  .کنند می
 ضـوع مـاده  ي هـر یـک از نماینـدگان مو   ها مسؤولیتاختیارات و ، وظایف -35ماده 

  :زیر است شرح به نامه آییناین ) 34(
وزارتخانـه یـا سـازمان متبـوع در     ي هـا  هیـأت ي هماهنگی بین ها جلسهبرگزاري  -1
  ؛هاي زمانی مناسب فاصله
و تهیه گـزارش   ها شهرستانمربوط در تهران و ي ها هیأتاز چگونگی کار  یبازرس -2

کـاري   گزارشی از کم که موارديدر  ویژه به، الزم براي وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع
  ؛نظارت عالی هیأت و ارسال یک نسخه از آن به کنند میدریافت آنها  ورزي و غرض

 و راهنمایی و هدایت و آموزش ها شهرستاندر تهران و  ها هیأتنظارت بر فعالیت  -3
  ؛تر قانون اجراي هرچه صحیح منظور بهآنها 
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ارسـال گـزارش از مـوارد     تحقیـق و ي ها گروهو  ها هیأتبررسی صالحیت اعضاي  -4
  ؛نظارت عالی هیأت احتمالی عدم صالحیت به وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و نیز

هـا و   براي رفع اشـکال  ربط ذيبه مراجع  ها هیأتنظرها و پیشنهادهاي  نقطه ارایه -5
  ؛ها هیأت  بهبود فعالیت

، نظـارت  عالی هیأت بهآنها  مربوط و ارسال ها هیأتماهانه از کار ي ها گزارشتهیه  -6
  :منظور بههمراه با یک نسخه از کلیه آراي صادر شده 

  ؛ربط ذين مسؤوالالزم براي اطالع  اي دوره يها گزارشبندي و تهیه  جمع )الف
آثار ناشی از اجـراي   درخصوص از نظر کیفی و کمی ها هیأتتجزیه و تحلیل کار  )ب

  ؛اجراییي ها دستگاه انسانی نیرويافت بصحیح و دقیق قانون بر اصالح 
  .در موارد لزوم ها هیأتبررسی آراي صادر شده و راهنمایی  )ج
 نیروي انسـانی  تأمینالزم براي رفع مشکالت و نیازهاي مربوط به  گیري پیانجام  -7

  ؛آنها براي تسهیل در کار ها هیأتو تدارکاتی 
در وزارتخانـه یـا سـازمان متبـوع در      ها هیأتبررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار  -8

تابع و ارسال آن  هاي ادارهسازي محیط  در سالم ها فعالیتو آثار این  ها شهرستانتهران و 
و  ماهـه  ششهاي  نظارت در فاصله عالی هیأت براي وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع و

  ؛یک ساله
دادن پیشنهاد به وزیر یا باالترین مقـام دسـتگاه متبـوع جهـت ایجـاد شـعبه یـا         -9
هـا بـا توجـه بـه      یا تعطیل کار بعضی از شـعبه  ها استاندر مرکز یا  ها هیأتهایی از  شعبه
پوشش مناسب در کلیه واحـدهاي تـابع و    منظور بهواحدهاي مربوط  نیروي انسانیحجم 
  ؛وابسته
جهت ، نامه آییناین ) 34( ي نمایندگان موضوع مادهها جلسهحضور مستقیم در  -10

  ؛مربوطي ها هیأتهماهنگی هرچه بیشتر در کار  تأمیناطالع از آخرین نقطه نظرها و 
ایجـاد   منظـور  بـه ، ها در مرکـز  داري و تمرکز این تماساارتباط با دیوان عدالت  -11

  .هماهنگی الزم با دیوان مزبور
دفتـر همـاهنگی   "دفتري با عنوان ، براي انجام وظایف یاد شده در این ماده -تبصره

زیرنظـر   نامه آییناین ) 2( ماده) 1( در تبصره مندرج يها دستگاهدر هر یک از  "ها هیأت
  .شود میایجاد  نامه آییناین ) 34( نماینده موضوع ماده
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واحـدهاي وابسـته بـه     همچنـین  ،بـدوي و تجدیـدنظر  ي هـا  هیـأت کلیه  -36ماده 
، متبــوع يهــا دســتگاه) 34( مربــوط مکلفنــد بــا نماینــده موضــوع مــاده ي هــا دســتگاه
  .الزم را معمول دارندهاي  همکاري

قـانون مرکـب از سـه نفـر از     ) 22( موضـوع مـاده   "نظـارت  عـالی  هیأت" -37ماده 
و سـرمایه   معاون توسعه مـدیریت به پیشنهاد  نامه آییناین ) 34( نمایندگان موضوع ماده

قضـاییه بـه ریاسـت     وزیران و یک نماینـده از قـوه   هیأت  و تصویب انسانی رییس جمهور
  1.شود میتشکیل  معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وي

یـاد   هیـأت  تصـویب  بـه نظـارت   عالی هیأت مربوط به چگونگی کار نامه آیین -تبصره
  2.رسد می، شده

 اجرایـی کشـور مکلفنـد بـا    ي هـا  دستگاهموضوع قانون و کلیه ي ها هیأت -38ماده 
الزم را معمـول دارنـد و مـدارك الزم را در    هاي  همکاريهماهنگی و ، نظارت عالی هیأت
  .یاد شده قرار دهند هیأت اختیار

 يهـا  فـرم رسیدگی کننـده مکلفنـد جهـت صـدور آرا از      يها هیأتکلیه  -39ماده 
 و نظـارت بـر امـر رسـیدگی بـه تخلفـات اداري       مخصوصی که از طرف دفتـر همـاهنگی  

  .استفاده کنند، شود میتهیه و ابالغ ) نظارت عالی هیأت دبیرخانه(
مراتـب بـه اطـالع    ، نظـارت  عـالی  هیـأت  توسـط  یهیأت در صورت انحالل -40ماده 

روز ) 30( و مقام مزبور موظف است حـداکثر ظـرف   رسد میباالترین مقام دستگاه مربوط 
 هیـأت  مربوط را جهت رسیدگی به آن يها جدید اقدام و پرونده هیأت تشکیلنسبت به 
  .ارجاع کند
 ماده) 1( موضوع تبصرهي ها هیأتبراي رسیدگی به پرونده اتهامی اعضاي  -41ماده 

موجـود را تعیـین کـرده و     يها هیأتنظارت حسب مورد یکی از  عالی هیأت، قانون) 22(
مکلـف بـه رسـیدگی    ، تعیین شده هیأت و کند میارجاع  هیأت پرونده موردنظر را به آن

  .است

                                                                                                                                               
 هیأت وزیران 1/2/1387و  11/9/1381اصالحی  -1
 .به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است 12/3/1373نامه هیأت عالی نظارت در تاریخ  آیین -2
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  مقررات سایر -فصل پنجم
گزارشـی از  ، بـار  یـک بـدوي و تجدیـدنظر مکلفنـد هـر مـاه      ي هـا  هیـأت  -42ماده 

هـا تحـت رسـیدگی و     خود را کـه داراي تعـداد آراي صـادر شـده و پرونـده     ي ها فعالیت
همراه با یک نسخه از آراي صادر شده بـه نماینـده موضـوع    ، هاي طرح شده است موضوع

بـدوي و تجدیـدنظر    يهـا  هیـأت . دهنـد  ارایـه در دستگاه متبـوع   نامه آییناین  34ماده 
اطـالع اسـتاندار بـه    ي اربـ  مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را

  .استانداري مربوط ارسال کنند
مستلزم تقاضـاي کارمنـد و   ، قانون) 11( برقراري مقرري یاد شده در ماده -43ماده 

اث قـانونی وي اسـت کـه پـس از بررسـی و بـا       رمسـتلزم تقاضـاي و  ، در غیاب یا فوت او
) 50( سال سـابقه و ) 5( مالك. پذیرد میتجدیدنظر مربوط انجام  هیأت تأییدتشخیص و 

  .استرأي  سال سن مربوط به زمان صدور
وضع معیشت خانواده این قبیل افـراد را  ، بار یکتجدیدنظر هر سال  هیأت -1تبصره 

نسبت به قطع یا کاهش یا افـزایش مقـرري یـاد    ، بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی
 عـالی  هیأت با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به، شده

  .کند مینظارت ارسال 
در مـورد افـراد   ، مقررات مربوط به برقراري حقوق وظیفـه در مـورد وراث   -2تبصره 

  .خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود
، رسـیدگی بـه تخلفـات اداري   ي هـا  هیـأت ، 1نظـارت  عـالی  هیـأت  اعضاي -44ماده 

ي هـا  گـروه اعضـاي   ،آنها و کارکنان دفترهاي نامه آییناین ) 34( نمایندگان موضوع ماده
در مدتی که در مشاغل یاد شـده انجـام وظیفـه    ، نظارت عالی هیأت هاي بازرس تحقیق و

 6موضـوع مـاده    استحقاقی جذب العاده فوقعالوه بر ، اضافیجذب  العاده فوقاز  کنند می
  .شوند می برخوردار% 20تا  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 شـرح  بـه ي محول شده ها مسؤولیتمزبور با توجه به حجم وظایف و  العاده فوقمیزان 
  :شود میزیر پرداخت 

                                                                                                                                               
  هیأت وزیران 29/5/1382و  7/7/1381اصالحی  -1
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نماینـدگان وزرا  ، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، الی نظارتع هیأتاعضا و دبیر  -
  ؛%20حداکثر ي رسیدگی به تخلفات اداري ها هیأتو اعضاي اصلی 

بازرسان ، ي تحقیقها گروه، ي رسیدگی به تخلفات اداريها هیأتالبدل  اعضاي علی -
  ؛%15و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر 

  .%10حداکثر  ها هیأتسایر کارکنان دفاتر هماهنگی و  -
 البدل و تغییرات موظفند اسامی و مشخصات اعضاي اصلی و علی ها هیأت -45ماده 

نظـارت   عـالی  هیأت به نامه آییناین ) 34( را همواره از طریق نمایندگان موضوع مادهآنها 
  .اعالم کنند
کارگزینی مکلفند یـک نسـخه از احکـام کـارگزینی مربـوط بـه        هاي اداره -46ماده 

 اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی، بازخرید، کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی
  .به سازمان امور اداري و استخدامی کشور ارسال کنند، شوند می

مـورخ    ه 275ت / 25227شـماره   نامـه  تصویبجایگزین  نامه تصویباین  -47ماده 
  .شود می 16/7/1373

  
حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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و مؤسسات  ها دانشگاه علمی هیأت قانون مقررات انتظامی
  22/12/1364مصوب  و تحقیقاتی کشور عالی آموزش

  مجلس شوراي اسالمی

  رسیدگی انتظامیي ها هیأت -فصل اول
  :از عبارتندرسیدگی ي ها هیأت -1ماده 

  ؛بدوي هیأت - 1
  .تجدیدنظر هیأت - 2

و مؤسسه تحقیقـاتی یـا    عالی آموزشبدوي در هر دانشگاه یا مؤسسه  هیأت -2ماده 
و داراي سه نفر عضـو اصـلی و حـداکثر دو نفـر عضـو       شود می تشکیل، دانشکده مستقل

کشور و حتـی االمکـان   ي ها دانشگاه علمی هیأت خواهد بود که از بین اعضاي البدل علی
 ریـیس  وسـیله  بـه از همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل و براي مـدت دو سـال   

  .شوند می دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل انتخاب
بدوي باید از مدرسان معارف اسالمی کـه حـداقل    هیأت از اعضاي نفر یک -1تبصره 

  .انتخاب گردد، دداراي تحصیالت فوق لیسانس یا معادل آن باش
  .انتخاب مجدد اشخاص مزبور بالمانع است -2تبصره 

و تحقیقاتی  عالی آموزشیا چند دانشگاه یا مؤسسه  ها دانشگاهدر هر یک از  -3ماده 
 تجدیـدنظر تشـکیل   هیـأت  یـک ، عـالی  آمـوزش مشترکاً و به تشخیص وزارت فرهنگ و 

بـا رعایـت    البدل علیداراي سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو  هیأت این. شود می
دو  بـه مـدت  مؤسسـات مزبـور    علمـی  هیأت است که از بین اعضاي) 2( ماده) 1( تبصره
  .شوند می تعیین و منصوب عالی آموزشوزیر فرهنگ و  وسیله بهسال 

 ها وزارتخانهو تحقیقاتی که تابع سایر  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدر  -تبصره
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وزیـر مربـوط یـا بـاالترین مقـام       وسیله بهتجدیدنظر  هیأت، باشند می و مؤسسات دولتی
  .شود می دستگاه دولتی منصوب

بـدوي   هیأتبا  علمی هیأت صالحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاي -4ماده 
علیه متخلف صادر شـود و قابـل تجدیـدنظر باشـد و      که صورتیدر  هیأت این يآرا. است

از تاریخ ابالغ به ، براي افراد داخل کشور و دو ماه براي افراد خارج از کشور یک ماهظرف 
 اجرایـی قطعی و با دستور باالترین مقـام  ، توسط وي درخواست تجدیدنظر نشود، متخلف

در مهلـت مقـرر از    علمـی  هیـأت  هرگاه عضو. خواهد شداجرا دانشگاه یا مؤسسه مربوط 
تجدیـدنظر مکلـف بـه     هیـأت  درخواست تجدیدنظر نمایـد ، بدوي رأي هیأت تاریخ ابالغ

  .رسیدگی خواهد بود
  .خواهد آمد عمل به دادرسی مدنی آیینابالغ طبق قانون  -1تبصره 
قضـایی   به مراجـع  علمی هیأت مانع از رجوع عضو، تجدیدنظر رأي هیأت -2تبصره 
  .نخواهد بود

بدوي و تجدیدنظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و عمل  هیأت اعضاي -5ماده 
بایـد  ، به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمی ایران و اصـل والیـت فقیـه   

  :داراي شرایط زیر باشند
  ؛تأهل - 1
  .علمی هیأت حداقل سه سال سابقه عضویت درداشتن  - 2

بـدوي یـا تجدیـدنظر در    ي هـا  هیأت البدل علییک از اعضاي اصلی یا  هیچ -6ماده 
  :شرکت نخواهد کردرأي  موارد زیر در رسیدگی و صدور

  ؛با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند هیأت عضو )الف
  ؛باشد نفع ذيداشته یا در دعواي مطروحه  جزاییبا متهم دعواي حقوقی یا  هیأت عضو )ب
  .مدعی تخلّف یا مدعی متخلف باشد، هیأتعضو  )ج

  میتخلّفات انتظامی و جرا -فصل دوم
و اعمـال خـالف شـرع و     م شامل تخلفات انضباطییتخلفات انتظامی و جرا -7ماده 

  :اخالق عمومی به قرار زیر است
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  ؛ترك خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه - 1
  ؛مقررات دانشگاهتخلف از اجراي قوانین و  - 2
 ؛یا غرض ورزي در انجام وظایف انگاري سهل - 3
  تمرد از اجراي دستورات قانونی مقامات دانشگاه؛ - 4
  ؛استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دولتی - 5
را ندارند و یا خودداري از تسـلیم  آنها  تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت - 6

  ؛را دارندآنها  مدارك به اشخاصی که حق دریافت
 تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانـه و  - 7

  ؛آنغیر
  ؛امتحانی و یا تغییر اوراقهاي  برگاالت امتحانی و یا تعویض ؤافشاي س - 8
  ؛اسناد محرمانه دانشگاه يافشا - 9

از بین بردن و اخفاي غیرمجاز اسناد و مدارك دانشگاه و حیف و میـل امـوال و    -10
  ؛یوجوه دولت

شـؤون   اعتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخالق عمومی که موجب هتک حیثیـت و  -11
  ؛شغلی است

  ؛ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی -12
عضویت در یکی از فرق ضالّه و ساواك منحله و تشکیالت فراماسونري و مشـابه   -13

  ؛آن
الحـادي یـا محـارب یـا     ي هـا  گـروه نفع احزاب و ه عضویت یا فعالیت یا تبلیغ ب -14

  ؛غیرقانونیي ها گروهاحزاب و 
  ؛الحادي و توهین به مقدسات اسالمیهاي  القاي اندیشه -15
ارتکاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوري اسالمی از قبیل به تعطیل کشـاندن   -16
 ؛غیرمجاز در محیط دانشگاه طور بهتحصن و تظاهرات ، و اعتصاب ها کالس
ي علـوم پزشـکی کـه از سـوي     هـا  پژوهشق در تخلف از ضوابط و مقررات اخال -17
درمان و آموزش پزشکی و براساس کـدهاي حفاظـت آزمـودنی انسـانی     ، بهداشت وزارت
  ؛گردد میاین وزارتخانه اعالم  تأییدمورد 

ي پژوهشی نظري و عملـی دیگـران کـه    ها یافتهسوء استفاده از مالکیت معنوي  -18
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  1.استمنتشر و یا به ثبت رسیده آنها  قبالً نتایج
در مرجـع   16و  14، 13، 10م مـذکور در بنـدهاي   یاثبات تخلفـات و جـرا   -تبصره

به ، قضاییدر مدت رسیدگی در مرجع  علمی هیأت و عضو گیرد می صورتقضایی  صالح
  .آید می حالت تعلیق در

  انتظامیي ها مجازات -فصل سوم
  :از عبارتنداهمیت  ترتیب به ها مجازاتانواع  -8ماده 

  ؛اخطار شفاهیاحضار و  - 1
  ؛اخطار کتبی با درج در پرونده - 2
  ؛توبیخ کتبی با درج در پرونده - 3
  ؛تا سه ماه یک ماهاز ، کسر حقوق و مزایاي دریافتی تا یک سوم - 4
  ؛تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال - 5
  ؛یک پایه تنزل - 6
  ؛یک سالتا  یک ماهانفصال موقت از  - 7
روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتـی تـا ده    45بازخرید خدمت با پرداخت  - 8

کسـور  . حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سـال خـدمت   یک ماهسال و پرداخت 
به آنان مسترد خواهـد شـد و کسـر     شود می بازنشستگی افرادي که خدمت آنان بازخرید

  ؛شود می محسوب یک سال، یک سال خدمت
  ؛یا تحقیقاتی مربوطآموزشی  دانشگاه یا مؤسسهاخراج از  - 9

و مؤسسـات   هـا  دانشگاهاج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر رخا -10
  ؛و تحقیقاتی کشور عالی آموزش
  .از خدمات دولتی دایمانفصال  -11

                                                                                                                                               
قـانون مقـررات انتظـامی هیـأت علمـی       7بند به مـاده   به موجب قانون الحاق دو 18و  17بندهاي  -1

مجلس شوراي اسالمی الحاق  8/11/1387عالی و تحقیقاتی کشور، مصوب  ها و مؤسسات آموزش دانشگاه
 .گردید
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بدون مراجعـه   دتوان می و تحقیقاتی عالی آموزشدانشگاه و یا مؤسسه  رییس -تبصره
را در مـورد اعضـاي    3و  2و 1در بنـد   منـدرج  يهـا  مجازات، انتظامیرسیدگی  هیأت به

 موکـول بـه  ، در بندهاي بعدي مندرج يها مجازاتاجراي . اجرا کند علمی هیأت متخلف
  .رسیدگی انتظامی است رأي هیأت
 قابل پـژوهش در ، این قانون) 8( و بندهاي بعدي ماده) 4( بندي ها مجازات -9ماده 

  .باشد می تجدیدنظر هیأت
خـاطی بـه اشـد     علمـی  هیـأت  عضـو ، در صورت تکرار تخلّف و ثبـوت آن  -10ماده 
اشـد  ، شده در آن درجه محکوم خواهد شـد و هرگـاه مجـازات قبلـی     بینی پیشمجازات 

عضو خاطی به حـداقل مجـازات درجـه بعـد     ، مجازات اعمال شده در درجه مربوطه باشد
  .که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد نحوي بهمحکوم خواهد شد 

ماه چهار  بیش ازمتناوب  مجازات غیبت غیرموجه متوالی بیش از دو ماه یا -11ماده 
یـا تحقیقـاتی    عـالی  آمـوزش اخراج از دانشگاه یـا مؤسسـه   ، ها هیأتدر سال به تشخیص 

  .مربوط خواهد بود
یا مؤسسات تحقیقاتی دیگر بالمـانع   ها دانشگاهافراد در  گونه ایناستخدام  -1تبصره 

  .است
 غیبت اخـراج  به علتافرادي را که  دتوان می عالی آموزشوزارت فرهنگ و  -2تبصره 

 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه در صـورت نیـاز بـه خـدمات آنـان در      ، شوند می
  .نمایدکار  به اولویت اعاده ترتیب بهو مناطق محروم  ها شهرستان
) 16( و) 15( ،)14( ،)13( در بنـدهاي  منـدرج  میمجازات مـرتکبین جـرا   -12ماده 

  .از خدمات دولتی است دایماین قانون انفصال ) 7( ماده
 بـه تشـخیص  ) 8( در مـاده  منـدرج  ترتیب بهتعیین مجازات ، در سایر موارد -تبصره

  .خواهد بود هیأت
در قـوانین   منـدرج  میجـرا  عنوان یکـی از ، علمی هیأت هرگاه تخلّف عضو -13ماده 

رسیدگی به تخلّفات انتظامی مکلّف است پرونـده امـر را    هیأت، را نیز داشته باشد جزایی
 از جهـت ارتکـاب جـرم عمـومی بـراي     قضـایی   حکم مرجع. ارسال داردقضایی  به مرجع

مانع رسـیدگی انتظـامی   قضایی  است ولی رسیدگی در مراجع االتباع الزمانتظامی  هیأت
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  .سازد می آن را متوقفقضایی  مراجعرأي  لیکن تا صدور؛ بودنخواهد 
همـان مجـازات   قضـایی   مجازات تعیین شده از طرف مراجـع  که صورتیدر  -تبصره

 حکـم مراجـع  ، این صـورت غیر مجازات تکرار نخواهد شد و در، مقرره در این قانون باشد
  .انتظامی نخواهد بودي ها مجازاتمانع قضایی 

  نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال افراد - فصل چهارم
  علمی هیأت غیرمفید

 حـداکثر ظـرف مـدت    شود می اجازه داده عالی آموزشبه وزارت فرهنگ و  -14ماده 
 علمـی  هیـأت  آن تعـداد از اعضـاي  ، این قـانون  نامه آیینماه بعد از تصویب و ابالغ  شش

مقـرر در   ترتیـب  بـه ، دهد می را که غیرمفید تشخیص عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
دولتی و یا مؤسسات تحقیقـاتی  ي ها زمانسابازخرید و یا با موافقت ، این قانون بازنشسته

  .یا مؤسسات منتقل نماید ها زمانسا گونه اینبه 
 وسـیله  بـه  عـالی  آمـوزش تشخیص افراد غیرمفید با معرفی وزیر فرهنگ و  -1تبصره 

  .باشد می بدويي ها هیأت
ي هـا  هیـأت بـه   ندتوان می، شوند می اشخاصی که غیرمفید تشخیص داده -2تبصره 

  .ستاالجرا الزمتجدیدنظر درباره آنان قطعی و ي ها هیأترأي  ؛تجدیدنظر شکایت نمایند
  :زیر خواهد بود ترتیب به) 14( بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده -15ماده 

 براسـاس ، حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشـته باشـند   که صورتیدر  )الف
  ؛سنوات خدمت طبق قانون استخدام کشوري بازنشسته خواهند شد

خـدمت  ، سال تمـام باشـد  ) 20( سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از که صورتیدر  )ب
  .این قانون بازخرید خواهد شد) 8( ماده براساسآنان 

و مؤسسـات   هـا  زمانسـا کـه بـه    علمی هیأت ايحقوق اعض که صورتیدر  -16ماده 
کمتر از حقوق پایه و رتبـه علمـی آنـان     یابند می و یا تغییر شغل شوند می دولتی منتقل

افـزایش حقـوق ایـن افـراد از مابـه       هرگونـه . مابه التفاوت آن پرداخت خواهد شـد ، باشد
  .کسر خواهد گردید، التفاوت



  765  / انتظامی، انضباطی و تخلفات :دهمبخش 

 

و انتصاب  علمی هیأت منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضاي -17ماده 
  .نباشد عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهآنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در 

ي هـا  شـرکت و مؤسسـات و   ها زمانسابه کلیه  علمی هیأت انتقال اعضاي -1تبصره 
  .دولتی با موافقت مؤسسات مذکور انجام خواهد شد

عینـاً  برابر مقررات سازمان بازنشسـتگی  ، کسور بازنشستگی پس از انتقال -2تبصره 
  .به صندوق بازنشستگی محل انتقال واریز خواهد شد

در سـایر  ، این قانون) 14( استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده -18ماده 
کلیـه وجـوه    کـه  ایـن مشروط به ، مؤسسات دولتی براي مشاغل غیرآموزشی بالمانع است

  .مسترد نمایند یک جادریافتی مدت بازخریدي را 
  .استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود به شرطاحتساب سنوات خدمت گذشته  - تبصره

  سایر مقررات -فصل پنجم
درمـان و آمـوزش   ، یا وزارت بهداشـت  عالی آموزشهرگاه وزارت فرهنگ و  -19ماده 

 هیـأت  بـه یکـی از اعضـاي    عـالی  آموزشپزشکی تشخیص دهد که در یکی از مؤسسات 
 به علـت  نیروي انسانیبدوي و تجدیدنظر بازسازي ي ها هیأتنیاز است که توسط  علمی
بـه  تجدیـدنظر و  ي هـا  هیـأت اخراج یا منفصل شده است و آن عضو با تشـخیص  ، غیبت
 بـه خـدمت   دتوانـ  مـی ، این قانون نباشد) 12( آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده شرط

  .اعاده شود
پس از ابـالغ ایـن    یک ماهاین قانون حداکثر ظرف مدت  اجرایی نامه آیین -20ماده 

  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب بهتهیه و  عالی آموزشقانون توسط وزارت فرهنگ و 
کلیـه قـوانین و مقـررات    ، ایـن قـانون   اجرایـی  نامـه  آیـین از تاریخ تصویب  -21ماده 

کـه در  هـایی   و کلیـه پرونـده   گـردد  می مغایر این قانون لغو علمی هیأت انتظامی اعضاي
بـراي  ، قطعـی نگردیـده  رأي  پاکسازي و بازسـازي گذشـته منجـر بـه صـدور     ي ها هیأت

تجدیدنظر موضوع این قـانون ارسـال   بدوي و ي ها هیأتقطعی به رأي  رسیدگی و صدور
  .خواهد شد
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قانون فوق مشتمل بر بیست و یک مـاده و شـانزده تبصـره در جلسـه روز پنجشـنبه      
و سیصـد و شصـت و چهـار مجلـس شـوراي اسـالمی        هـزار  یـک بیست و دوم اسفند ماه 

  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  26/12/1364تصویب و در تاریخ 
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -سالمیرییس مجلس شوراي ا  
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 علمی هیأت قانون مقررات انتظامی اجرایی نامه آیین
 و تحقیقاتی کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  وزیران و اصالحات بعدي هیأت 5/5/1365مصوب 

  ها هیأتترکیب و نحوه تشکیل  -فصل اول
ي هـا  هیـأت اعضـاي   همچنـین  و البـدل  علـی بـدوي و  ي هـا  هیـأت اعضاي  -1ماده 

و تحقیقـاتی کشـور و    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه تجدیدنظر در هـر یـک از   
  .شوند می قانون مقررات انتظامی انتخاب) 3( و) 2( مستقل با رعایت موادي ها دانشکده

و  عـالی  آمـوزش تجدیدنظر که براي چند دانشکده یا مؤسسه  هیأت اعضاي -2ماده 
درمـان و آمـوزش   ، یـا وزیـر بهداشـت    عالی آموزشتحقیقاتی به تشخیص وزیر فرهنگ و 

بدوي دانشگاه یا مؤسسه  هیأت به آراي صادره از سوي، شوند می پزشکی تعیین و منصوب
  .و تحقیقاتی و یا دانشکده مستقل رسیدگی و حکم صادر خواهند نمود عالی آموزش

در همـان دانشـگاه و یـا    ، در قـانون  شرایط مندرجعضو واجد  که صورتیدر  -3ماده 
از بین اعضـاي واجـد    هیأت اعضاي، و تحقیقاتی وجود نداشته باشد عالی آموزشمؤسسه 
و تحقیقـاتی یـا دانشـکده مسـتقل      عـالی  آمـوزش دانشگاه یا مؤسسه  ترین نزدیکشرایط 

  .تعیین خواهد شد
و  عـالی  آمـوزش ا مؤسسـه  تجدیدنظر که براي چند دانشگاه ی هیأت اعضاي -4ماده 

درمـان و آمـوزش   ، یـا وزارت بهداشـت   عـالی  آموزشوزارت فرهنگ و  وسیله بهتحقیقاتی 
در محلی  هیأت رییسجلسات خود را بنا به پیشنهاد ، شوند می پزشکی تعیین و منصوب

 درمـان و آمـوزش پزشـکی تعیـین    ، یـا وزیـر بهداشـت    عـالی  آمـوزش که وزیر فرهنگ و 
  .خواهند دادتشکیل ، نمایند می

و تحقیقــاتی کــه تــابع ســایر  عــالی آمــوزشو مؤسســات  هــا دانشــگاهدر  -5مــاده 
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وزیـر مربـوط یـا     وسـیله  بـه تجدیـدنظر   هیـأت  باشـند  می و مؤسسات دولتی ها وزارتخانه
 قـانون مقـررات انتظـامی منصـوب    ) 3( باالترین مقام دستگاه دولتی مطابق تبصره مـاده 

  .مذکور نیز با مقام فوق الذکر است هیأت و تعیین محل اجالس شود می
شروع کار خود را بـه  ، بدوي و تجدیدنظر مکلفند پس از تشکیلي ها هیأت -6ماده 

  .نحو مقتضی به اطالع عموم برسانند

  نحوه تشکیل جلسات -فصل دوم
تشکیل جلسه ، پس از ابالغ احکام انتصاب در اولین فرصت ها هیأتاعضاي  -7ماده 

. نماینـد  می دبیر انتخاب نفر یکو  رییسنایب  نفر یکو  رییس نفر یکداده و از بین خود 
 ریـیس نایـب   وسیله بهو در غیاب وي  هیأت رییس وسیله بهاداره و تعیین اوقات جلسات 

  .انجام خواهد شد
با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصـلی بـا    ها هیأتجلسات  -8ماده 

  .تشکیل خواهد شد البدل علیحضور عضو 
یـا در غیـاب وي نایـب     هیـأت  رییسمکلفند با دعوت کتبی  هیأت اعضاي -9ماده 

  .در جلسه مقرر شرکت نمایند رییس
 ریـیس و در غیـاب او بـا امضـاي نایـب      رییسبا امضاي  ها هیأتمکاتبات  -10ماده 

  .معتبر خواهد بود

  شروع و نحوه رسیدگی -فصل سوم
  :با اعالم مراجع ذیل شروع به رسیدگی خواهند نمودبدوي ي ها هیأت -11ماده 

درمان و آموزش پزشکی یا بـاالترین  ، یا وزیر بهداشت عالی آموزشوزیر فرهنگ و  - 1
  .اجراییدستگاه  مسؤولمقام 
  .و تحقیقاتی یا دانشکده مستقل عالی آموزشدانشگاه یا مؤسسه  رییس - 2
  .اشخاص حقیقی و یا حقوقی - 3

، در مـاده قبـل   منـدرج  وصول اعالم تخلّف از سوي مراجعبا  هیأت رییس -12ماده 



  769  / انتظامی، انضباطی و تخلفات :دهمبخش 

 

 هیأت از اعضاي غیر یا یکی از کارکنان دانشگاه علمی هیأت موضوع را به یکی از اعضاي
ی را مسـتندات و مقام مرجوع الیه مکلف است که کلیه دالیل و مـدارك و   نماید می ارجاع

کتبـی حـداکثر   صورت  به نموده به انضمام گزارش خود مشروحاً و مستدالً آوري جمعکه 
  .تسلیم نماید هیأت به یک ماهظرف 

مشخّصـات کامـل   ، اختصار گردش کـار  طور بهفرد محقّق در گزارش خود  -13ماده 
را ذکـر   مسـتندات ل و یـ دال، سـنوات و محـل خـدمت   ، مرتبه علمی، نوع تخلف، متخلف

  .خواهد نمود
اداره کـارگزینی بـه    وسـیله  بـه رونوشـت آن  ، پس از وصول گزارش مذکور -14ماده 

دادرسی مدنی ابالغ و نامبرده مکلّف است ظرف ده روز  آیینمتخلّف طبق مقررات قانون 
خـود بـه    مسـتندات دفاعیـه خـود را همـراه بـا مـدارك و       الیحـه ، پس از رؤیت گزارش

  .کارگزینی تسلیم و رسید دریافت نماید
 و کارگزینی مکلّفند دفاتري براي ثبـت لـوایح و اعتراضـات تهیـه و     ها هیأت -تبصره

  .نمایندتنظیم 
جلسـه   هیـأت ، دفاعیه متخلف با انقضاي مهلت مقـرر  الیحهپس از وصول  -15ماده 

  .خود را ظرف مدت یک هفته تشکیل خواهد داد
گـزارش   قرائـت پـس از   هیـأت  غیرعلنی بوده و ها هیأتجلسات رسیدگی  -16ماده 

چنانچه نیازي به حضور متخلّف و اخذ توضیحات شفاهی ، محقّق و الیحه دفاعیه متخلف
  .نماید میرأي  از وي نباشد مبادرت به صدور

شخص متخلّف را بـراي اداي توضـیحات    ندتوان می ها هیأت، در صورت لزوم -تبصره
  .آورند عمل بهدعوت و از وي تحقیقات الزم 

  .از نظر افراد خبره استفاده نمایند نماید می اقتضا که موارديدر  ندتوان می ها هیأت - 17ماده 
  .باشد می با اکثریت مطلق معتبر ها هیأتآراي  -18ماده 
بایـد  ، باشـد  مـی  بدوي که قابـل تجدیـدنظر  ي ها هیأتآراي صادره توسط  -19ماده 

ابالغ شود و چنانچه آراي مزبـور ظـرف    علمی هیأت روز به عضو 15حداکثر ظرف مدت 
براي افراد داخل کشور و دو ماه براي افراد خارج از کشور از تاریخ ابالغ بـه افـراد    یک ماه
، قانون مقررات انتظـامی ) 4( مطابق ماده، توسط وي درخواست تجدیدنظر نشود، متخلف
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  .دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد اجراییقطعی و با دستور باالترین مقام 
 وسـیله  بهرا  رأي هیأت و تحقیقاتی عالی آموزشدانشگاه یا مؤسسه  رییس -20ماده 

قابـل  ، از تاریخ صدور ابالغ، در موارد قطعیرأي  این. نماید می متخلف ابالغبه کارگزینی 
آراي مذکور قابـل تجدیـدنظر باشـند پـس از قطعیـت از تـاریخ        که صورتیدر . اجرا است

  .شود می به مورد اجرا گذاشته، صدور ابالغ
بـه آخـرین اقامتگـاه قـانونی      هیـأت  و احکـام صـادره از سـوي   ها  اخطاریه -21ماده 

دادرسـی   آیـین طبق قانون ، متخلف یا محکوم که در پرونده کارگزینی وي منعکس است
  .مدنی ابالغ خواهد شد

ایـراد   هیـأت  متخلّف نسبت به صـالحیت بعضـی از اعضـاي    که صورتیدر  -22ماده 
مکلف است قبل از شروع به رسیدگی نسـبت بـه ایـن موضـوع رسـیدگی و       هیأت، نماید

  .اتخاذ تصمیم نماید
در  منـدرج  میتخلّـف متخلـف واجـد عنـوان یکـی از جـرا       کـه  صورتیدر  -23ماده 

ارسال و دسـتور توقـف    صالح ذيمکلفند پرونده را به مراجع  ها هیأتکیفري باشد  قوانین
  .از مرجع مذکور صادر نمایندرأي  رسیدگی را تا صدور

قطعـی یـا قابـل تجدیـدنظر بـودن و      ، آراي خودمتن  مکلفند در ها هیأت -24ماده 
  ).20مطابق مهلت موضوع ماده ( مهلت درخواست تجدیدنظر را ذکر نمایند

  .ه در جلسه برسدکنند شرکتباید به امضاي کلیه اعضاي  ها هیأتآراي  -25ماده 
مؤسسـه  ، در دانشـگاه  مـأمور  عنـوان  بـه  علمـی  هیـأت  عضو که موارديدر  -26ماده 

رسیدگی بـه تخلـف انتسـابی بـه     ، دانشکده مستقل به خدمت اشتغال دارد، عالی آموزش
  .باشد می یتمأموربدوي و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی محل ي ها هیأت عهده به، وي

خـارج از  ( ي اجرایـی هـا  دسـتگاه در  مـأمور علمـی   هیـأت تخلفات اعضـاي   -تبصره
ي بدوي و تجدیدنظر انتظـامی  ها هیأتدر ) و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور ها دانشگاه

  1.شود میرسیدگی ، یت دهندهمأموردانشگاه یا مؤسسه 

                                                                                                                                               
حـذف و   26از مـتن مـاده   » محـل دیگـري   یـا «هیأت وزیران عبارت  17/1/1384به موجب مصوبه  -1

 .الحاق گردید 26تبصره به ماده 
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خـدمت کـرده اسـت و در    ، در چند محل علمی هیأت عضو که موارديدر  -27ماده 
رسیدگی انتظـامی آخـرین محـل    ي ها هیأت، یک یا چند محل مرتکب تخلف شده باشد

  .باشند می صالح به رسیدگی، خدمت وي
 علمـی  هیأت قطعی بوده و عضو، رسیدگیي ها هیأتآراي  که موارديدر  -28ماده 

نتقال یافتـه  به آن ا علمی هیأت دستگاهی که عضو، به دستگاه دیگري منتقل شده باشد
قابـل تجدیـدنظر   رأي  که موارديقطعی صادره خواهد بود و در رأي  اجراي مسؤولاست 

تجدیـدنظر محـل    هیأت موضوع جهت رسیدگی به، علمی هیأت باشد با درخواست عضو
  .خدمت قبلی ارسال خواهد شد

مراکز آموزشی و پژوهشی کشـور  ، ها دانشگاهرییسه  هیأتتخلفات اعضاي  -29ماده 
علمـی   هیـأت مدیران ستادي که عضـو  ، ي رسیدگی انتظامیها هیأتاعضاي  همچنین و

و  فنـاوري تحقیقـات و  ، ي علـوم هـا  وزارتخانـه علمی شـاغل در   هیأتو اعضاي  باشند می
ي بدوي و تجدیـدنظر رسـیدگی انتظـامی    ها هیأتدرمان و آموزش پزشکی در ، بهداشت

  .شود میرسیدگی ، دهي یاد شها وزارتخانهمستقر در ستاد هر یک از 
علمـی بـوده و    هیـأت و مؤسسات دولتی کـه داراي عضـو    ها وزارتخانهسایر  -تبصره

، ي علـوم هـا  وزارتخانـه پست مربوط به آن با رعایـت قـانون و یـا اخـذ مجـوز از یکـی از       
مشـروط بـر   ، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده باشد، و یا بهداشت فناوريتحقیقات و 

موظفنـد تخلفـات    باشـند  مـی ي بدوي و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی ها هیأتآنکه فاقد 
این قبیـل  . ي مذکور اعالم نمایندها وزارتخانهعلمی خود را حسب مورد به  هیأتاعضاي 

ي یکـی از  هـا  هیـأت تخلفات بنا بـه تشـخیص وزراي یـاد شـده بـا نماینـدگان آنـان در        
  .ي مرکز استان مربوط رسیدگی خواهد شدها دانشگاه

  مقررات مختلف - هارمفصل چ
 و تحقیقاتی و ادارات و مؤسسات تابعـه  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -30ماده 

و فـرد محقّـق را بـا رعایـت      هـا  هیـأت ل و مدارك مورد درخواست یمکلفند کلیه دالآنها 
  .قرار دهندآنها  در اختیار، مقررات مربوط به اسناد محرمانه

 انجـام وظیفـه  ، که خارج از محـل اصـلی کـار خـود     ییها هیأتبه اعضاي  -31ماده 
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  .یت پرداخت خواهد شدمأمورطبق مقررات حق ، نمایند می
 ترتیـب  بهداراي دفتر مخصوصی خواهند بود که در آن  ها هیأتهر یک از  -32ماده 

  .ثبت خواهد شد جلسات صورت
مقـررات  «قـانون  ) 7( مـاده ) 16( در اجراي تبصره ذیل بند که موارديدر  -33ماده 
وي از برائـت   متهم از کار معلق شـود بـا صـدور حکـم    ، »ها دانشگاه علمی هیأت انتظامی

بـه وي پرداخـت    علمـی  هیـأت  حقوق تضییع شده عضـو ، صالح ذيقضایی  سوي مراجع
  .خواهد شد
 عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاخراج از ، مجازات معینه که صورتیدر  -34ماده 

وزارت آموزشـی   مکلفنـد مراتـب را کتبـاً بـه معاونـت      هـا  هیأت، و تحقیقاتی کشور باشد
درمان و آموزش پزشکی مـنعکس و معاونـت   ، و یا وزارت بهداشت عالی آموزشفرهنگ و 

 عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه مذکور مدلول احکام مذکور را جهت اجرا به کلیه 
از خـدمات   علمـی  یـأت ه عضـو  دایـم کشور ابالغ نماید و در صورت صدور حکم انفصال 

مراتـب را از طریـق کـارگزینی بـه سـازمان امـور اداري و        هسـتند ملزم  ها هیأت، دولتی
  .اعالم نمایند 1استخدامی کشور

در قـبالً   کـه  هـایی  بـه کلیـه پرونـده   بـدواً   بدوي و تجدیـدنظر ي ها هیأت -35ماده 
قطعـی نشـده   رأي  پاکسازي و بازسازي گذشته مطرح بوده و منتهی به صدوري ها هیأت
 کـه  مـواردي در هـا   رسیدگی به این پرونده. رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود، است

نیـز صـادر   رأي  و قرارگرفتـه  سابق پاکسازي و بازسازي مورد رسیدگیي ها هیأتتوسط 
و در  باشـد  مـی  تجدیـدنظر  هیـأت  بـا ، شده است لکن به جهتـی قطعیـت نیافتـه اسـت    

بـدوي خواهـد    هیـأت  عهـده  بهصادر نشده است رأي  ،سابقي ها هیأتتوسط  که مواردي
  .بود

مـذکور بـا توجـه بـه اهمیـت      هـاي   مذکور مکلفند قبل از پروندهي ها هیأت -تبصره
و  هـا  دانشـگاه  علمـی  هیأت قانون مقررات انتظامی) 14( در ماده مندرج موضوع به موارد

  .رسیدگی نمایند، و تحقیقاتی کشور در صورت ارجاع عالی آموزشمؤسسات 

                                                                                                                                               
 س جمهورانسانی ریی معاونت توسعه مدیریت و منابع -1
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گـزارش   بـار  یـک مـاه  ) 6( بـدوي و تجدیـدنظر مکلفنـد هـر    ي هـا  هیـأت  -36ماده 
و وزیـر   عـالی  آمـوزش دانشگاه به وزیر فرهنگ و  رییس وسیله بهخود را کتباً ي ها فعالیت

  .درمان و آموزش پزشکی تسلیم نمایند، بهداشت
و تحقیقاتی مکلفند محـل و امکانـات    عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه -37ماده 

  .قرار دهند ها هیأتالزم و لوازم دفتري را در اختیار 
پیمـانی و قـراردادي   ، رسمی قطعی و آزمایشی علمی هیأت کلیه اعضاي -38ماده 

 نامـه  آیـین و تحقیقاتی کشور مشـمول مقـررات ایـن     عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
  .باشند می

 علمی هیأت قانون و مقررات انتظامی) 14( در ماده مندرج غیرمفیدافراد  -39ماده 
  :از عبارتند

  اند؛ و یا شایستگی مزبور را از دست داده هستندکسانی که فاقد شایستگی علمی  - 1
  ؛افرادي که صالحیت عمومی ندارند - 2
و تحقیقـاتی دانشـکده    عـالی  آمـوزش تخصص آنان مورد نیاز دانشگاه یا مؤسسـه   - 3

  ؛باشد مین مستقل
  .هستندفاقد بازدهی علمی  - 4

و تحقیقاتی و دانشکده مستقل در اجـراي   عالی آموزشدانشگاه یا مؤسسه  -40ماده 
 هیـأت  مرکب از پنج نفر که حداقل سه نفـر آنـان عضـو   اي  مکلف است کمیته، ماده قبل

  .با مرتبه استادیاري و یا باالتر باشند تشکیل دهد علمی
دانشـگاه   ریـیس به  علمی هیأت خود را درباره عضونظر ، مذکورهاي  کمیته -تبصره

و تحقیقــاتی و مقــام مــذکور مراتــب را بــه وزیــر فرهنــگ و   عــالی آمــوزشیــا مؤسســه 
  .درمان و آموزش پزشکی گزارش خواهد نمود، و وزیر بهداشت عالی آموزش

درمان و آموزش پزشکی پـس  ، و وزیر بهداشت عالی آموزشوزیر فرهنگ و  -41ماده 
بدوي رسیدگی ارجـاع خواهنـد   ي ها هیأتمراتب را به  تأییددر صورت ، گزارشاز وصول 

  .کرد
  .گردد می کارگزینی ابالغ وسیله به، هیأتصادره از سوي رأي  -تبصره
حکم ، قانون مقررات انتظامی) 4( در صورت عدم اعتراض با توجه به ماده -42ماده 
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 پرونده جهت رسیدگی بـه ، صادرهصادره قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض به حکم 
  .تجدیدنظر ارسال خواهد شد هیأت

موظـف اسـت پـس از    ، علمی هیأت کارگزینی دستگاه محل خدمت عضو -43ماده 
  .حداکثر ظرف یک هفته آن را اجرا نماید، بدوي یا تجدیدنظر هیأت قطعی ازرأي  وصول

سـازمان دولتـی یـا    بر انتقال شـخص بـه    مدلول حکم دایر که موارديدر  -44ماده 
) 14( ماه مطـابق مـاده  ) 6( دستگاه مربوطه موظف است ظرف، مؤسسات تحقیقاتی باشد

  .آورد عمل به قانون مقررات انتظامی اقدام) 17( ماده) 1( و تبصره
امکـان انتقـال   ، نامـه  آیـین این ) 44( در مهلت مقرر در ماده که صورتیدر  -45ماده 

درمـان و آمـوزش   ، وزارت بهداشـت ، دولتی فراهم نگرددي ها دستگاهافراد مزبور به سایر 
و تحقیقـاتی یـا    عـالی  آمـوزش مؤسسـه  ، دانشگاه، عالی آموزشوزارت فرهنگ و ، پزشکی

و  ها دانشگاه علمی هیأت در قانون مقررات انتظامی مندرج دانشکده مستقل طبق ضوابط
 و تحقیقاتی کشور نسبت به بازنشسـته یـا بازخریـد کـردن عضـو      عالی آموزشمؤسسات 

  .نماید می اقدام علمی هیأت
) 19( و تحقیقاتی با توجه به مـاده  عالی آموزشدانشگاه یا مؤسسه  رییس -46ماده 

اسامی افرادي که به خدمت آنان خاتمه داده ، علمی هیأت قانون مقررات انتظامی اعضاي
و وزیـر   عـالی  آمـوزش تجدیـدنظر بـه وزیـر فرهنـگ و      هیـأت  شده است جهت طـرح در 

  .درمان و آموزش پزشکی اعالم نماید، بهداشت
به پیشنهاد وزارت فرهنـگ   نامه آیینبعدي این هاي  تغییرات در اصالحیه -47ماده 

وزیران خواهد  هیأت درمان و آموزش پزشکی با تصویب، و وزارت بهداشت عالی آموزشو 
  .بود

  .پس از ابالغ قابل اجراست نامه آییناین  -48ماده 
  

حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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سراسري ي ها آزمونقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در 
 مجلس شوراي اسالمی 6/7/1384مصوب 

یی هـا  آزمـون در این قانون عبارت است از کلیه » آزمون سراسري«منظور از  -1ماده 
ا وزارت یــ فنــاوريتحقیقــات و ، توســط وزارت علــومو همگــانی دارد و ملّــی  کـه جنبــه 

درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پـرورش یـا دانشـگاه آزاد اسـالمی     ، بهداشت
  .کشور عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاهاز قبیل آزمون ورودي ، گردد میبرگزار 

تجدیدنظر برابر ضوابط ایـن قـانون رسـیدگی بـه      هیأت بدوي وي ها هیأت -2ماده 
  .را بر عهده دارند ها آزمونتخلفات در 

یت مسـؤول بـا حکـم و    هـا  آزمـون بدوي رسیدگی به تخلفات در ي ها هیأت -3ماده 
  :گردد میباالترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل 

  ؛)بدوي هیأت رییس( دستگاه ربط ذيمعاون  -1
  ؛ربط ذيدستگاه ي ها آزموناجرایی  مسؤول -2
  ؛ربط ذيمدیر کل حقوقی دستگاه  -3
  .دو نفر حقوقدان به انتخاب باالترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون -4

بـا ترکیـب زیـر تشـکیل      ها آزمونتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در  هیأت -4ماده 
  :گردد می

  ؛هیأت رییس عنوان بهسازمان سنجش آموزش کشور  رییس -1
درمان و آموزش پزشکی با معرفی ، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت -2
  ؛وزیر

  ؛یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر -3
  ؛دانشگاه رییسیکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسالمی با معرفی  -4
  .هقضایی حقوقدان با معرفی قوه نفر یک -5
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  :تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است -5ماده 
 نظمی در برگزاري آزمـون گـردد یـا همـراه     ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی )الف
ي هـا  دسـتگاه مجـاز از قبیـل وسـایل ارتبـاط الکترونیکـی و      غیر هرگونـه وسـیله  داشتن 
  .دار حافظه
دار  ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشـه  )ب

  :سازد از قبیل
  .مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول براي شرکت در آزمون ارایه -1
اندرکاران آزمون از قبیل  تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست -2

  .براي تخلف در آزمونسؤال اجرایی و طراحان عوامل 
در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بـه جـاي داوطلـب     ثبت نام -3
  .اصلی
ــی و     )ج ــاط الکترونیک ــایل ارتب ــل وس ــاز از قبی ــیله غیرمج ــه وس ــتفاده از هرگون اس

  .دار حافظهي ها دستگاه
  .سؤاالتکمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به  )د
هـاي داوطلبـان یـا سـایر مـدارك و       اوراق و پاسخنامه، سؤاالتمجاز غیر دسترسی )ه

  .دفاتر مربوط به آزمون
و افشـاي آن یـا شـرکت یـا      دسـتیابی آزمون یـا تـالش در جهـت     سؤاالتافشاي  )ز

  .معاونت در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو
یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا آنها  آزمون یا پاسخ سؤاالتخرید یا فروش  )ح

  .واقعی یا غیرواقعی باشدآنها  یا پاسخ سؤاالت که اینحین برگزاري آزمون اعم از 
زیـر  ي هـا  مجازاتصالحیت صدور حکم به ، ه تخلفاترسیدگی بي ها هیأت -6ماده 

  :را درباره متخلفان دارند
اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و  ):5( ماده) الف( در مورد مشموالن بند )الف

  .یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال ربط ذياعالم به مراجع 
محرومیت از گـزینش علمـی در    ):5( ماده) ج( یا بند) ب( در مورد مشموالن بند )ب

آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون 
  .از یک تا ده سال بعد
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این قـانون  ) 6( ماده) الف( بدوي جز در مورد مشموالن بندي ها هیأت يآرا -تبصره
  .باشد می ها آزمونتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در  هیأت قابل تجدیدنظرخواهی در

ي هـا  هیـأت ) 5( مـاده ) ح( و) ز( ،)و( ،)ه( ،)د( در مورد مشموالن بنـدهاي  -7ماده 
ریـال  ) 10000000( رسیدگی متهم را براي رسیدگی و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون

ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات بـه  ) 000/000/000/1( تا یک میلیارد
  .نمایند میمحاکم دادگستري معرفی 

چنانچه در قالب عضویت در یـک  ) 5( ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده -8ماده 
و تشکیل دهنده و سرکرده گـروه یـا    شود میگروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات 

مجـازات هـر یـک از اعضـا کـه در ارتکـاب       . گـردد  میشبکه به حداکثر مجازات محکوم 
حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي ، تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند

  .باشد می مرتکب
مانع از ، ها مونزدر آرسیدگی به تخلفات ي ها هیأتدر به تخلفات رسیدگی  -9ماده 

اداري ي رسیدگی بـه تخلفـات   ها هیأترسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در 
هاي انضـباطی دانشـجویان نیسـت و     یا کمیته علمی هیأت انتظامی اعضايي ها هیأتیا 

این قانون به مجـازات مقـرر در سـایر    ) 7( و) 6( در مواد مندرج مرتکب عالوه بر مجازات
  .گردد میقوانین و مقررات محکوم 

در ایـن   منـدرج  يها مجازاتدر صورت محکومیت قطعی فردي به یکی از  -10ماده 
رسیدگی به تخلفـات در   هیأت ،)6( ماده) الف( در بند مندرج به استثناي مجازات، قانون
مربـوط  آموزشی  مؤسسهدر این صورت . نماید میقبولی وي در آزمون را ابطال ، ها آزمون

اعطاي هرگونه گواهی یـا مـدرك بـه وي خـودداري خواهـد نمـود و چنانچـه        و از صدور 
یـا   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزارت علـوم ، شـده باشـد   اعطايی به وي التحصیل فارغگواهی 

درمان و آموزش پزشکی یـا وزارت آمـوزش و پـرورش یـا دانشـگاه آزاد      ، وزارت بهداشت
  .باشند میاسالمی ملزم به ابطال آن گواهی 

بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و ، ي فنی و علمیها بررسیچنانچه با  -11ماده 
متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معـدل  غیر يها مغایرتسوابق تحصیلی وي 

بـا  ، دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمـون وجـود داشـته باشـد     دیپلم و دوره پیش
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از دواطلب در یک یا چنـد درس   ها آزمونبدوي رسیدگی به تخلفات در ي ها هیأت تأیید
تعیـین وضـعیت نهـایی آزمـون ایـن      . آیـد  می عمل به عمومی و اختصاصی امتحان مجدد

  .باشد می بدويي ها هیأتنتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده  براساس، داوطلب
کـه بـراي افـزایش آمـادگی     آموزشـی   یـا آموزشـگاه علمـی و    مؤسسههر  -12ماده 

چنانچـه در  ، کنـد  مـی مـورد بحـث ایـن قـانون فعالیـت      ي ها آزموندواطلبان شرکت در 
 مسـؤول و مدیران  شود میآن لغو  تأسیسمجوز  ،مشارکت داشته باشد) 5( تخلفات ماده

ي هـا  مجـازات مراکـز بـه    گونـه  ایـن و اداره  تأسـیس از  دایمـی عالوه بـر محرومیـت   آنها 
یـا   مؤسسـه و چنانچـه   شـوند  مـی  شده در این قانون و سـایر قـوانین محکـوم    بینی پیش

 در مـاده  منـدرج  حداکثر مجازاتآنها  ولؤآموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مس
  .باشد می) 6(

که فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجـع قـانونی   یی ها آموزشگاهدر مورد  -تبصره
تخلفـات آنـان    گیـري  پینسبت به اعالم جرم و رأساً  دتوان میمدعی العموم نیز ، ربط ذي

  .اقدام نماید
، ي علـوم هـا  وزارتخانهاجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد  نامه آیین -13ماده 

آموزش و پرورش و دانشـگاه آزاد  ، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت، فناوريتحقیقات و 
  .رسد میوزیران  هیأت تصویب بهاسالمی تهیه شده و 

در مراحل بـدوي و تجدیـدنظر و نیـز مـوارد رسـیدگی در محـل       رأي  ابالغ -تبصره
  .باشد می دادرسی مدنی آیینتجدیدنظر تابع قانون 

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشـنبه مـورخ   
می تصـویب و در  و سیصد و هشتاد و چهـار مجلـس شـوراي اسـال     هزار یکششم مهرماه 

  .شوراي نگهبان رسید تأییدبه  20/7/1384تاریخ 
  

غالمعلی حداد عادل -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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ر اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم د نامه آیین
  وزیران هیأت 8/5/1385مصوب  سراسريي ها آزمون

، ي علـوم هـا  وزارتخانـه بنـا بـه پیشـنهاد     8/5/1385وزیـران در جلسـه مـورخ     هیأت
آموزش و پرورش و دانشـگاه آزاد  ، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت، فناوريتحقیقات و 

ي هـا  آزمـون قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات و جـرایم در      ) 13( مـاده  استناداسالمی و به 
  :زیر تصویب نمود شرح بهاجرایی قانون یاد شده را  نامه آیین -1384مصوب  -سراسري

  تعاریف -فصل اول
و ملّـی   کـه جنبـه  یی هـا  آزمـون عبـارت اسـت از کلیـه    » آزمون سراسـري « -1ماده 

درمـان و  ، یـا وزارت بهداشـت   فنـاوري تحقیقـات و  ، همگانی دارند و توسط وزارت علـوم 
از  گـردد  مـی  آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسـالمی برگـزار  

  .کشور عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاهقبیل آزمون ورودي 
و همگانی بودن یک آزمـون اخـتالف و ابهـام ایجـاد     ملّی  چنانچه در تعیین -تبصره

ي هـا  آزمونقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ) 1( اشخاص احصا شده در ماده، شود
نسـبت بـه   ، شود میقانون نامیده  اختصار به نامه آیینکه در این  13841سراسري مصوب 

  .نمایند میاظهارنظر ، ابهامرفع 

  بدوي و تجدیدنظر يها هیأت -فصل دوم
، نامـه  آیـین تجدیدنظر برابر ضـوابط قـانون و ایـن     هیأت بدوي وي ها هیأت -2ماده 

                                                                                                                                               
قانون رسیدگی به تخلفات و جـرایم در   3رسد منظور ماده  با توجه به متن ماده یک قانون به نظر می -1

  .بوده است 1384هاي سراسري مصوب  آزمون
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جلسـات  . را بر عهده دارند ها آزمونیت رسیدگی به تخلفات در مسؤولو  شوند می تشکیل
و  یابـد  مـی بدوي و تجدیدنظر بـا حضـور حـداقل سـه نفـر از اعضـا رسـمیت        ي ها هیأت

  .معتبر و قابل اجرا خواهد بودرأي  تصمیمات متخذه در هر حال با سه
کـه   باشـند  مـی بدوي و تجدیدنظر هر کدام داراي یک دبیرخانه ي ها هیأت -3ماده 

 هیـأت  دبیرخانـه . شود میبه مدت سه سال انتخاب  هیأت آن رییسدبیر هرکدام توسط 
  .باشد می تجدیدنظر در سازمان سنجش آموزش کشور مستقر

، وزارت آموزش و پـرروش ي ها آزمونبدوي رسیدگی به تخلفات ي ها هیأت -4ماده 
دانشـگاه آزاد  ، ي مـذکور هـا  وزارتخانـه درمان و آموزش پزشکی در محل ، وزارت بهداشت

در سازمان سنجش آمـوزش   فناوريتحقیقات و ، اسالمی در مرکز دانشگاه و وزارت علوم
  .و بودجه آن هر ساله در اعتبارات دستگاه مربوط منظور خواهد شد شود میکشور تشکیل 

 باشـد  مـی  تجدیدنظر در سازمان سنجش آموزش کشور هیأت محل تشکیل -تبصره
  .و بودجه آن هر ساله در اعتبار سازمان یاد شده منظور خواهد شد

 دتوانـ  میبدوي دستگاه برگزار کننده آزمون ني ها هیأت يهیچ یک از اعضا -5ماده 
در تجدیـدنظر   ندتوان میناعضاي مذکور  همچنین تجدیدنظر باشد و هیأت عضو زمان هم

 ریـیس . شـرکت نماینـد  ، انـد  دادهرأي  هایی که در هنگام رسیدگی بـدوي بـه آن   پرونده
  .است مستثناتجدیدنظر از مفاد این ماده  هیأت

بدوي و تجدیدنظر به مدت دو سـال انتخـاب و   ي ها هیأتاعضاي حقوقدان  -6ماده 
مقـرر در قـانون    ترتیـب  بهآنها  و انتصاب مجدد یا برکناري و جایگزینی شوند می منصوب

  .باید کارشناسی باشدآنها  حداقل مدرك تحصیلی. بالمانع است
و اسناد مربوط  جلسات صورتبدوي در صورت اطالع و یا وصول ي ها هیأت -7ماده 

بـاالترین مقـام اجرایـی    ، ي برگـزاري آزمـون  ها حوزهبه تخلفات و شکایت یا اعالم توسط 
شروع بـه رسـیدگی   ، مردمیي ها گزارشانتظامی و ، امنیتی، نهادهاي اطالعاتی، دستگاه

  .د نمودنتعیین تکلیف خواه نامه آیینق مقررات این وفو  کنند می
ي هـا  هیأتموضوع این قانون در ابتدا با ي ها آزمونرسیدگی به تخلفات در  -8ماده 

قطعی و از تاریخ ابـالغ  ) 6( ماده) الف( بدوي در مورد بندي ها هیأتتصمیم . بدوي است
در مورد آرایی که قابل تجدیـدنظر باشـد هرگـاه مـتهم یـا وکیـل و یـا        . است االجرا الزم
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کتبـی   طـور  بـه با ذکـر دالیـل   ، نمایندگان قانونی وي ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ راي
 هیـأت  آراي. تجدیـدنظر مکلـف بـه رسـیدگی اسـت      هیأت، درخواست تجدیدنظر نماید

  .است االجرا الزمتجدیدنظر قطعی و پس از ابالغ 
بدوي و تجدیدنظر وفق مقرارت آیین دادرسـی مـدنی   ي ها هیأتابالغ آراي  -تبصره

  .باشد می اعم از واقعی و قانونی
بدوي و تجدیـدنظر  ي ها هیأت، قانون) 7( در ماده مندرج جرایم درخصوص -9ماده 

و دادسراي دار  صالحیتحسب مورد موظفند جنبه جزایی عمل متهم را به مرجع قضایی 
  .عمومی و انقالب محل اعالم نمایند

بدوي یا تجدیدنظر بالفاصله پس از وصول درخواسـت  ي ها هیأتدبیرخانه  -10ماده 
تجدیدنظر آن را ثبت و رسیدگی مشتمل بر نام متقاضی و تاریخ وصول به تقدیم کننـده  

همان شـماره و تـاریخ را     درخواستهاي  برگو موظفند که در روي کلیه  کنند میتسلیم 
  .گردد میتاریخ تجدیدنظرخواهی نیز محسوب ، این تاریخ. قید کنند
دبیران و ابـالغ حکـم بـه     يبدوي و تجدیدنظر با امضاي ها هیأتمکاتبات  -11ماده 

  .گیرد میصورت  ها هیأتي رؤساامضاي 
ي الزم مـوارد تخلـف را کتبـا بـه مـتهم بـه       ها بررسیبدوي پس از  هیأت -12ماده 

  .دهد میو جهت دفاع از تاریخ ابالغ ده روز به وي مهلت  نماید میتخلف ابالغ 
  .مهلت را تا یک ماه افزایش دهد دتوان می هیأت، در صورت درخواست متهم - تبصره
در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع  دتوان میمتهم  -13ماده 

بـه مـوارد تخلـف     هیـأت  این صـورت غیـر  در، بـدوي تسـلیم کنـد    هیأت از خود دارد به
  .کند میمقتضی را صادر رأي  رسیدگی و

سـهو قلـم یـا اشـتباهی رخ     ، بـدوي  رأي هیأت نوشتن وتنظیم  هرگاه در -14 ماده
و یـا بـه   رأسـاً   بـدوي  هیـأت ، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشـده باشـد  ، دهد

رأي  .شـود  مـی ی به متهم ابالغ حیحتصرأي  .نماید میرا تصحیح رأي  ،نفع ذيدرخواست 
  .قطعیت اجرا خواهد شد در صورت، در قسمتی که فاقد اشتباه است هیأت

سهو یـا اشـتباهی رخ   ، راينوشتن  یاتنظیم  هرگاه در مرحله تجدیدنظر در -تبصره
  .کند میهمان مرجع آن را اصالح ، دهد
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 درخواست تجدیدنظر را در مهلت قـانونی بـه   دتوان میمتقاضی تجدیدنظر  -15ماده 
 هیـأت  درخواسـت بـه  در صـورت تسـلیم   . تجدیدنظر تسلیم نمایـد  هیأت بدوي یا هیأت
تجدیـدنظر   هیـأت  مذکور موظف است پرونده را ظرف یـک هفتـه بـه    هیأت دبیر، بدوي

  .ارسال دارد
بـدوي   رأي هیـأت  تجدیدنظر طبق نظر اکثریت در ابـرام یـا نقـض    هیأت -16ماده 

ضمن ابرام ، مطابق قانون و دالیل موجود در پرونده باشدرأي  اگر .نماید میاتخاذ تصمیم 
رأي  .نمایـد  میرأي  مطابق مقررات اقدام به صدور االّ بدوي اعاده و هیأت ه را بهآن پروند

  .صادره قطعی است
 هیـأت ، نمایـد  نظـر  صـرف چنانچه متقاضی تجدیدنظر از درخواست خـود   -17ماده 

  .کند میتجدیدنظر قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر 
بدوي را ناقص تشخیص دهد تجدیدنظر تحقیقات انجام شده  هیأت هرگاه -18ماده 

  .با بررسی پرونده اقدامات و تحقیقات مقتضی را انجام خواهد داد
در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از  دتوان میبدوي یا تجدیدنظر  هیأت -19ماده 

  .جریان رسیدگی دعوت نماید
بدوي قابل تجدیدنظر باشد و محکوم علیه ظـرف مهلـت    رأي هیأت هرگاه -20ماده 

و از تاریخ انقضـاي مهلـت    یابد میصادره قطعیت رأي  ،مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید
  .است االجرا الزم، یاد شده

  .باشد می مقرر در مرحله بدوي ترتیب بهو ابالغ آن در مرحله تجدیدنظر رأي  تنظیم
مگر  نمایند میها را به نوبت رسیدگی  بدوي و تجدیدنظر پروندهي ها هیأت -21ماده 

بدوي و تجدیدنظر رسیدگی خـارج از   هیأت به موجب قانون یا به تشخیص رییس که این
  .نوبت ضروري باشد

در ارتباط با اتهامات اشـخاص از مراجـع    ندتوان میدر موارد لزوم  ها هیأت -22ماده 
اسـتعالم کننـد و مراجـع یـاد شـده      ) اداري و غیـره ، انتظـامی ، امنیتی، قضایی( ربط ذي

بندي  در مورد اسناد طبقه. پاسخ دهند ها هیأتروز به استعالم  مکلفند حداکثر ظرف سی
  .شده رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است

قـانون  ) 91( بدوي یا تجدیدنظر مطابق مـاده ي ها هیأت يموارد رد اعضا -23ماده 
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  .باشد می 1379مصوب ) در امور مدنی( انقالبهاي عمومی و  آیین دادرسی دادگاه
 نامـه  آیـین بـدوي و تجدیـدنظر بـا رعایـت قـانون و ایـن       ي ها هیأتآراي  -24ماده 

  .حضوري است

  مجدد آزمون -فصل سوم
 قـانون ) 11( در مـاده  مندرج بدوي مرجع تعیین و تشخیص موارد هیأت -25ماده 

  .باشد می
وظیفـه بررسـی اولیـه پرونـده      دتوانـ  میبدوي رسیدگی به تخلفات  هیأت -26ماده 

وضـعیت علمـی داوطلبـان را     درخصـوص  مربوط و کشف شـبهه ي ها گزارشداوطلبان و 
واگـذار   ربـط  ذيهاي تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور یا نهادهـاي   کمیته عهده به

  .نماید
مربـوط بـه شـک و    ي هـا  گـزارش ) 26( هاي تخصصی موضوع ماده کمیته -27ماده 

بـدوي   هیأت تردید در صالحیت علمی داوطلب را با ذکر جهات و دالیل آن بهشبهه و یا 
  .کند میارسال 

و یا عدم الـزام    الزام درخصوص واصلهي ها گزارشبدوي با توجه به  هیأت -28ماده 
و مراتب بـه داوطلـب    نماید میصادر رأي  داوطلب به شرکت در آزمون مجدد رسیدگی و

  .شود میابالغ 
جهات بررسی رد و تردید در صالحیت علمی داوطلـب حـداقل شـامل دو     -29ماده 

  :باشد می مورد از موارد ذیل
قبلی ي ها آزمونمعدل و ، تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی )الف
  ؛داوطلب

دستگاه برگزار کننده آزمون که از اشـخاص حقیقـی و حقـوقی    به گزارش واصله  )ب
  ؛باشدمورد وثوق رسیده 

 طور بهها  هاي آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه داوطلبانی که پاسخنامه )ج
  .غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد

 اسـتنکاف از انجام آزمـون مجـدد    نامه آیینچنانچه داوطلبان موضوع این  -30ماده 
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 بـه  بـدوي  هیـأت  توسـط رأي  و مراتب بـا صـدور   شوند می مردود علمی شناخته، نمایند
  .شود میسانده راطالع داوطلب 

  :باشد می نحوه و محتواي آزمون مجدد در چارچوب ضوابط ذیل -31ماده 
  ؛شود میبدوي تعیین  هیأت تعداد و نوع دروس امتحانی با تصویب )الف
و سطح دشواري  ییگو پاسخمدت  ،)تشریحی یا تستی( نوع آزمون، سؤاالتتعداد  )ب

  ؛باشد می همانند آزمون اصلی سؤاالت
بـدوي   هیـأت  شـرایط داوطلـب از طـرف    گرفتنبا درنظر  ها آزمونمحل برگزاري  )ج

  ؛گردد میتعیین 
بـدوي   هیـأت  زمان برگزاري آزمون مجدد حداکثر چهار ماه پس از ابالغ از طـرف  )د

  .شود میتعیین 
روز پـس از برگـزاري آن از سـوي واحـد      15نتیجه آزمون مجـدد ظـرف    -32ماده 

  .شود مینهایی اعالم  يگیر تصمیمبدوي براي  هیأت برگزار کننده به
بدوي صالحیت علمـی داوطلـب را پـس از انجـام آزمـون       هیأت چنانچه -33ماده 

پذیرفته شده نهـایی   عنوان بهشده و  تأییدنتیجه آزمون اولیه داوطلب ، مجدد احراز نماید
این غیـر  در. گـردد  میمحل قبولی معرفی آموزشی  مؤسسهو به دانشگاه یا  گردد میتلقی 

  .ابالغ خواهد شد ربط ذيصورت مردود علمی شناخته شده و مراتب به وي و واحد 

  آزادي ها آموزشگاهو  مؤسسات - فصل چهارم
که براي افـزایش آمـادگی داوطلبـان    آموزشی  یا آموزشگاه علمی و مؤسسههر  - 34ماده 

قـانون  ) 5( چنانچـه در تخلفـات مـاده   ، کنـد  مـی مـورد بحـث فعالیـت    ي ها آزمونشرکت در 
بـدوي یـا   ي هـا  هیـأت  وسـیله  بـه پـس از احـراز   آنهـا   مراتـب تخلفـات  ، مشارکت داشته باشد

  .گردد میمعرفی ، به مرجع صدور مجوز، مقرر در قانون يها مجازاتتجدیدنظر جهت اعمال 
داراي مجـوز و یـا فاقـد مجـوز در مـورد جـرایم       ي ها آموزشگاهیا  مؤسسات -تبصره

  .گردند می قضایی معرفی صالح ذيارتکابی به مراجع 
  

پرویز داودي -جمهور رییسمعاون اول   
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 دانشجویان جمهوري اسالمی انضباطی نامه آیینتکمیل 
  14/6/74مورخ  358جلسه مصوب 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
  تعاریف -1ماده 

ي هـا  مجتمـع و مؤسسات و  ها دانشگاه، عالی آموزشمنظور از دانشگاه یا مؤسسه  )الف
و پژوهشی دولتی یا غیردولتی است که طبـق مقـررات وزارتـین فرهنـگ و      عالی آموزش
ولـو  ( و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مـدرك رسـمی بـاالتر از دیـپلم     عالی آموزش

  .شود می اطالق» دانشگاه«آنها  به نامه آیینکه در این  کنند می صادر) معادل عنوان به
حضوري و یـا  صورت  به ها دانشگاههر فردي است که در یکی از : دانشجوي داخل )ب

 اطـالق » دانشجو«به آن  نامه آیینغیرحضوري به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این 
  .شود می

دانشجوي بورسیه یـا ارزبگیـر در یکـی از     عنوان بهبه فردي که : دانشجوي وابسته )ج
  .شود می گفته، کند می خارج از کشور تحصیلي ها دانشگاه

کـه در   شـود  مـی  به دانشجوي تبعه کشورهاي خـارجی گفتـه  : دانشجوي خارجی )د
  .کند می دانشگاه جمهوري اسالمی ایران تحصیل

با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخـذ مـدرك یـا گـواهی     : زمان تحصیل )ه
  .شود می تلقی، یافته خاتمهموقت یا انصراف یا اخراج 

  کلیات -2ماده 
و پژوهشـی در شـرع مبـین و    آموزشـی   يها محیطبا توجه به قداست علم و اخالق و 

نشـجو مکلـف   دا، حکومت اسالمی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان
و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خـارج از دانشـگاه   

و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوي داخل یا وابسـته  شؤون  از ارتکاب هر عمل که خالف
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بـا وي   نامـه  آیـین مفـاد ایـن    براساس این صورتغیر در. خودداري کند، یا خارجی باشد
  .شود می برخورد

  آنها انضباطی بدوي دانشگاه و چگونگی انتخاب کمیته يترکیب اعضا - 3ماده 
  ؛انضباطی بدوي کمیته رییس عنوان بهدانشگاه  دانشجوییمعاون  - 1
 االختیـار  تـام دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشـگاه یـا نماینـده     مسؤول - 2

  ؛ایشان در صورت وجود دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  ؛دانشگاه رییسدانشگاه به انتخاب  علمی هیأت عضو نفر یک - 3
  ؛دانشگاه رییسدو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب  - 4
  .رأي حقداشتن  کمیته بدوي بدون رییسدبیر کمیته انضباطی بدوي با انتخاب  - 5

  :انضباطی دانشگاه باید واجد این شرایط باشند کمیتهدو دانشجوي عضو  -1تبصره 
 مؤسسـاتی کـه فقـط   ( کارشناسی را به پایان رسانده باشنددوره  اول هحداقل نیم - 1
دوره  دوم هبایـد وارد نیمـ  آنهـا   انضـباطی  کمیتـه کاردانی را دارند دانشجویان عضو دوره 

مشـروط برآنکـه   ، دکتراکارشناسی ارشد و دوره  دانشجویانضمناً  و) کاردانی شده باشند
ه پایان رسـانده باشـند از ایـن مـاده     کارشناسی خود را در داخل کشور بدوره  تحصیالت

  .هستند مستثنا
  .از حیث درسی و اخالقی جزو دانشجویان خوب دانشگاه باشند - 2

و تعهد و استقالل نظـر   تقواانضباطی دانشگاه باید به  کمیته ياعضاکلیه  -2تبصره 
  .و فاقد سوء سابقه باشند متأهلشهرت داشته و 

 و انتخاب مجـدد  شوند می به مدت دو سال انتخاب 4و 3بندهاي  ياعضا -3تبصره 
 6سه جلسه متـوالی یـا   ، فوق در طول سه سال يچنانچه اعضاضمناً  بالمانع است وآنها 

غیبت غیرموجه داشته یا به هر دلیـل امکـان حضـور در جلسـات کمیتـه      متناوب  جلسه
یـا در صـورت احـراز عـدم     مـاه نداشـته باشـند     3انضباطی دانشگاه را به مدت بـیش از  

تشـخیص  . و انتخاب فرد جدید اقدام کندآنها  به عزل دتوان می دانشگاه رییس، صالحیت
  .کمیته است رییس عهده بهموجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضا 

بنا به صالحدید از افـراد مطلـع بـراي شـرکت در      دتوان می کمیته رییس -4تبصره 
  .دعوت کندرأي  حقداشتن  جلسات کمیته بدون
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رأي  کمیتـه و حـداقل دو عضـو صـاحب     رییسجلسات کمیته با حضور  -5تبصره 
  .موافق قابل اجرا استرأي  و مصوبات آن با سه شود می تشکیل

کمیتـه بـدوي و    ریـیس  ياحکام کمیته انضباطی بدوي دانشگاه با امضـا  -6تبصره 
تجدید نظـر دانشـگاه    دبیر کمیته انضباطی ياحکام کمیته انضباطی تجدید نظر با امضا

  .شود می ابالغ
  کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه يترکیب اعضا -4ماده 

  ؛کمیته تجدید نظر رییس عنوان بهدانشگاه  رییس - 1
  ؛دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه مسؤول - 2
  .دبیر کمیته تجدید نظر عنوان بهدانشگاه  دانشجوییمعاون  - 3

  کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان يترکیب اعضا -5ماده 
درمـان و  ، یـا وزارت بهداشـت   عـالی  آمـوزش وزارت فرهنـگ و   دانشجوییمعاون  - 1

  ؛کمیته رییس عنوان به، حسب مورد، آموزش پزشکی
بـه انتخـاب    هـا  دانشـگاه دفتر نمایندگی مقام معظم رهبـري در یکـی از    مسؤول - 2

شـوراي   ریـیس و بـا حکـم    هـا  دانشگاهشوراي مرکزي نمایندگان مقام معظم رهبري در 
  ؛ها دانشگاهمرکزي نمایندگان مقام معظم رهبري در 

درمان و ، یا وزیر بهداشت عالی آموزشحقوقدان به انتخاب وزیر فرهنگ و  نفر یک - 3
  ؛حسب مورد، آموزش پزشکی

 عنـوان  بـه رأي  مرکزي انضباطی دانشجویان بدون حق کمیتهسرپرست دبیرخانه  - 4
  ؛دبیر کمیته

یا  عالی آموزشبه انتخاب وزیر فرهنگ و  ها دانشگاه علمی هیأت ياز اعضا نفر یک - 5
  ؛درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، وزیر بهداشت

بـا انتخـاب و صـدور     هـا  دانشـگاه کمیته انضباطی  يدانشجو از میان اعضا نفر یک - 6
  ؛عالی آموزشحکم از سوي وزیر فرهنگ و 

  .مرکزي کمیتهبنا به دعوت دبیر  ها دانشگاهیکی از  دانشجوییمعاون  - 7
  .مرکزي انضباطی کمیتهبنا به دعوت دبیر  ها دانشگاهرییس یکی از  - 8

  .بالمانع استآنها  سال و انتخاب مجدد 3منتخب  يمدت عضویت اعضا -1تبصره 
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و  یابـد  مـی  نفـر رسـمیت   4مرکزي انضـباطی بـا حضـور     کمیتهجلسات  -2تبصره 
  .است االجرا الزمموافق رأي  3تصمیمات جلسه با 

کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان از نظر تشکیالتی بـه وزارت فرهنـگ    -3تبصره 
درمان و آمـوزش پزشـکی وابسـته اسـت و تحـت نظـر       ، یا وزارت بهداشت عالی آموزشو 

  .کند می انقالب فرهنگی فعالیت عالی شوراي
بنا به تشخیص و ضرورت امر از افراد مطلـع بـراي    دتوان می کمیته رییس -4تبصره 
  .دعوت کندرأي  حقداشتن  کمیته بدون جلسهشرکت در 

مرکـزي   کمیتهدبیر  يمرکزي انضباطی دانشجویان با امضا کمیتهاحکام  -5تبصره 
  .شود می ابالغ

انضـباطی دانشـگاه و کمیتـه    هاي  حدود اختیارات و وظایف کمیته -6ماده 
  مرکزي انضباطی

ضرب و ، توهین، تطمیع، از قبیل تهدید( رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان )الف
  ).اختالس یا قتل، رشوه، سرقت، جعل، جرح

  :و اداري مانندآموزشی  رسیدگی به تخلفات )ب
  ؛تقلب در امتحان) 1-ب
فرستادن شخص دیگري به جاي خود در امتحان یا شرکت بـه جـاي دیگـري     )2-ب

  ؛در امتحان
ارتکاب هر عملی از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخالل یا وقفه  )3-ب

  ؛دانشگاه یا خوابگاه شودي ها برنامهیا مزاحمت در اجراي 
  .ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال )4-ب
  :تخلفات سیاسی )ج
دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از روي عمد نسـبت بـه خـود یـا      )1-ج

  ؛آنها محارب یا مفسد یا افراد وابسته بههاي  گروهک
محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداري و انجام دادن هـر  هاي  گروهکعضویت در  )2-ج

  ؛آنها عملی به نفع
  ؛و مکاتب الحاديها  گروهکفعالیت و تبلیغ به نفع  )3-ج
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جمهـوري  و ارتکـاب اعمـالی بـر ضـد نظـام      ملّـی   ر اسالمی یـا یتوهین به شعا )4-ج
  ؛)...و پخش اعالمیه ، مانند شعارنویسی( اسالمی

  .ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه )5-ج
  :تخلفات اخالقی )د
استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیـع   )1-د

  ؛مواد گونه این
مستهجن یـا مداخلـه   اي  رایانههاي  ویی یا صوتی یا لوحیاستفاده از نوارهاي وید )2-د

  ؛وسایل گونه اینتوزیع ، تکثیر، در خرید و فروش
  ؛عدم رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل )3-د
  ؛مستهجن و یا آالت لهو و لعبي ها عکس، مجالت، استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب )4- د
  ؛دانشجوییشؤون  عدم رعایت )5-د
  ؛نامشروع هرابطداشتن  )6-د
  ؛تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع )7-د
  .انجام عمل منافی عفت )8-د

  تنبیهات -7ماده 
مرکـزي انضـباطی    کمیتـه انضباطی دانشگاه یـا  هاي  ی که باحکم کمیتهتنبیهات )الف

  .اعمال شود دتوان می نسبت به دانشجویان
  ؛احضار و اخطار شفاهی )1-الف
  ؛دانشجو پروندهاخطار کتبی بدون درج در  )2-الف
  ؛دانشجو پروندهتذکر کتبی و درج در  )3-الف
  ؛دانشجو پروندهتوبیخ کتبی و درج در  )4-الف
  ؛25/0دادن نمره  )5-الف
  ؛)...و خوابگاه ، از قبیل وام( محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه )6-الف

منجر به ایجاد ضرر و زیـان  ، تخلف که موارديدریافت خسارت از دانشجو در  )7-لفا
  ؛به دانشگاه یا بیت المال شده باشد

بـا احتسـاب یـا بـدون     ( تحصـیلی  سـال  نیم منع موقت از تحصیل تا مدت دو )8-الف
  ).احتساب سنوات
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انضباطی بدوي دانشگاه حکم صـادر کـرده و بـه آن     کمیته که موارديدر  -1تبصره 
تجدیدنظر در حکـم  ، دانشجو اعتراض کند نامه آیینحکم در موعد مشخص شده در این 

  .انضباطی تجدیدنظر دانشگاه خواهد بود کمیته عهده بهصادره 
 کمیتـه  تأییدمنوط به ) 7( ماده 8-اعمال مجدد مجازات موضوع بند الف -2تبصره 

  .مرکزي انضباطی خواهد بود
 دتوانـ  می مرکزي انضباطی نسبت به دانشجویان کمیتهی که فقط با حکم تنبیهات )ب

  :اعمال شود
با احتساب یا بدون احتسـاب  ( تحصیلی سال نیم منع موقت از تحصیل تا چهار )1-ب
  ؛)سنوات

، چنانچه پس از اجـراي حکـم کمیتـه و در طـول مـدت تحصـیل دانشـجو        -تبصره
شـدن دانشـجو شـود و     التحصـیل  فـارغ احتساب سنوات محرومیـت از تحصـیل مـانع از    

دالیـل و مـدارك تعـذر از     ارایـه کمیته مرکزي پس از ، دانشجو متعذر به عذر موجه شود
اقدام به تبدیل حکم به عـدم احتسـاب    دتوان می بنا به تشخیص، سوي دانشجو و بررسی

  .سنوات کند
  ؛تغییر محل تحصیل دانشجو )2-ب
  ؛تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانهدوره  تبدیل )3-ب
  ؛اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي )4-ب
  .سال 5تا  ها دانشگاهمحرومیت از تحصیل در کلیه  )5-ب

 یتـه کمانضـباطی دانشـگاه یـا     کمیتـه ، در موارد ضروري بنا به تشخیص -1تبصره 
یـا چنـد بنـد     2ترکیبی از ( .ترکیبی صادر کندصورت  به حکم دتوان می مرکزي انضباطی

  )7ماده 
دانشجوي متخلـف   پروندهدانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به  رییس -2تبصره 

 کـه  ایـن انضباطی دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگیري کنـد مشـروط بـر     کمیتهدر 
کـه بـه    هـایی  تجاوز نکند و در مورد پرونـده  یک ماهدانشجو از  پروندهمدت رسیدگی به 

دانشگاه مجـاز   رییس، شود می ارجاعرأي  مرکزي انضباطی براي رسیدگی و اعالم کمیته
در صـورت تالقـی ایـام    ( .است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیري کند
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بـا   دتوانـ  مـی  دانشـجو ، سـال  نـیم ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایـان  
  ).شرکت کند سال نیم دانشگاه در امتحانات پایان رییستشخیص 

و در مـوارد   هـا  دانشگاهمتفاوت در هاي  ممانعت از اعمال سلیقه منظور به -3تبصره 
تخلفـات مشـمول    درخصـوص  موظفنـد  هـا  دانشـگاه انضـباطی  هاي  کمیته، تخلف مشابه

ضمن رسیدگی و صدور  نامه آیین 6ماده  8-و د 7-و د 6-و د 4-و د 1-و د 5-بندهاي ج
مرکـزي   کمیتـه مراتب را براي اطالع و احیاناً اعالم نظـر بـه   ، اختیارات هحکم در محدود

  .ارسال کنند، انضباطی
از ( دانشجو فعالیت داشته باشـد  عنوان بهیی ها مکاندر  دانشجوییهرگاه  -4تبصره 

مرتکـب عملـی شـود کـه بـر      ) ...و خوابگـاه  ، ي کـارآموزي ها محل، قبیل سفرهاي علمی
ضمن رسیدگی به  دتوان می انضباطی کمیته، حسب قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد

یت صالح ذيکاري مراجع  هموارد را براي برخورد در حیط، نامه آییناین  هتخلف در حیط
مرجع مجاز دانشگاه به انعکـاس تخلـف و معرفـی    تنها  به هر حال. نیز ارجاع دهدآنها  به

  .انضباطی آن دانشگاه است کمیته، و انتظامیقضایی  دانشجوي خاطی به مراجع
دانشگاه مرتکب عمل خالفـی شـود    هدر خارج از محوط دانشجوییهرگاه  -5تبصره 

رسیدگی بـه جـرم ارتکـابی در چـارچوب     ، که بنا بر قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد
 انضـباطی  کمیتـه اما ، استقضایی  در صالحیت مراجع جزاییضوابط و قوانین کیفري و 

  .کند يگیر تصمیم، نامه آییناین  7ماده  به موازات آن حسب دتوان می
 انضـباطی صـادر   کمیتـه تمرد دانشجو از اجراي احکام و دسـتوراتی کـه    -6تبصره 

  .خواهد شد تنبیهموجب تشدید ، یا تکرار تخلف کند می
بـه ولـی یـا     دتوانـ  مـی  مـوارد تخلـف  ، انضـباطی  کمیتـه بنا به تشخیص  -7تبصره 

  .سرپرست یا همسر دانشجو اطالع داده شود
هـاي   کمیتـه ، در صـورت احتمـال تصـحیح رفتـار و عـدم تکـرار تخلـف        -8تبصره 

اجـراي تمـام یـا     دتوانـ  مـی  مرکزي انضباطی بنا به تشـخیص  کمیتهانضباطی دانشگاه و 
بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق در آورند و در صورت تکـرار هـر نـوع    

در خواهـد آمـد و   اجراي حکم تعلیقی هم به ، عالوه بر اعمال مجازات جرم جدید، تخلف
و  باشد می مجاز بار یکط استفاده از موضوع این تبصره در طول مدت تحصیل دانشجو فق
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اعتبار اجراي احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصـیل دانشـجو اسـت و    
او خـارج   پروندهسوابق محکومیت از ، در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل

  .خواهد شد
شـمول دارد الّـا    نامـه  آییناین ) 6( ضمناً این تبصره بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده

  :در این موارد
عضـویت یـا فعالیـت در     -اسـتفاده از سـالح   -سرقت مکرر -)زنا و لواط( اعمال شنیع

  .توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی -مفسد یا محارب، ملحدهاي  گروهک
انضباطی دانشـگاهی کـه    کمیته، به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی -9تبصره 

رسـیدگی خواهـد کـرد و    ، تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفتـه اسـت  
انضباطی دانشـگاهی   کمیته، دانشجو در آن دانشگاه نباشد، چنانچه در موقع اجراي حکم

  .مکلف به اجراي حکم صادره خواهد شد، که محل تحصیل دانشجو است
  :صادر شده يو به آرااعتراض کردن دانشجنحوه  -8ماده 

بنـدهاي  ( کنـد  مـی  انضباطی بدوي دانشـگاه صـادر   کمیتهدر مورد احکامی که  )الف
روز اداري از تـاریخ رؤیـت    10ظـرف مـدت    دتوانـ  مـی  دانشجو) 7ماده  -2-و الف 1-الف

تسلیم کند تا  ربط ذيانضباطی تجدیدنظر دانشگاه  کمیتهاعتراض خود را به ، حکم اولیه
  .در آن کمیته تجدیدنظر شود

 کمیتـه همـان  ، مرجـع تجدیـدنظر   2-و الف 1-در مورد احکام بندهاي الف -تبصره
، روز اداري از تاریخ رؤیت حکم اولیـه  10انضباطی بدوي است و دانشجو باید ظرف مدت 

  .آن کمیته تسلیم کند تا حکم قطعی صادر شود هاعتراض خود را ب
 ببندهاي الـف و  ( کند می مرکزي انضباطی اتخاذ کمیتهدر مورد تصمیماتی که  )ب
  :نحوه و مراحل صدور حکم و اعتراض دانشجو بدین ترتیب خواهد بود) 7ماده 

 دربـاره مـورد نظـر کـه بایـد      تنبیـه مرکزي ابتدا نظر خود را در مـورد   کمیته )1-ب
بـه اطـالع   ) حکم اولیه( توسط حکم کتبیرأساً  دانشجو اعمال شود از طریق دانشگاه و یا

  .رساند می وي
دفاعیـه خـود را بـه    ، ظرف مدت دو هفته پس از ابالغ حکـم  دتوان می دانشجو )2-ب
 کمیتـه انضـباطی دانشـگاه یـا مسـتقیماً بـه       کمیتهاز طریق ( مرکزي تسلیم کند کمیته

  ).انضباطی دانشگاه کمیتهمرکزي انضباطی با ارسال رونوشت به 
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 یـک مـاه  حداکثر ظرف مـدت  ، دانشجو هدفاعی همالحظ زمرکزي پس ا کمیته )3-ب
  .کند می حکم قطعی را صادر

مرکـزي   کمیتـه انضباطی دانشـگاه یـا    کمیتهاحکام اولیه صادره از سوي  -1تبصره 
پس از صدور به دانشجوي متخلـف ابـالغ    یک ماهباید تا  می انضباطی به هر شکل ممکن

  .شود
، تا زمان صدور حکم قطعی 8ماده  1تبصره  اولیه با رعایت موضوعاحکام  -2تبصره 

  .نیست االجرا الزم
دانشجو بـه دالیـل غیرموجـه از اعـالم رؤیـت حکـم اولیـه         که صورتیدر  -3تبصره 

، مرجـع تشـخیص غیرموجـه بـودن    ( .کند حق اعتراض از وي سلب خواهد شد استنکاف
  ).انضباطی است کمیته

مرکزي انضباطی در  کمیتهموظفند با  ها دانشگاهانضباطی هاي  کمیتهکلیه  -9ماده 
 کمیتـه ارسال پرونده و یا موارد درخواستی دیگر همکاري کنند و احکام صادره از سـوي  

  .کننداجراي انضباطی را 
 نامـه  آیـین این  مسایلنظارت بر حسن اجراي کلیه  مسؤولدانشگاه  رییس -10ماده 

  .در دانشگاه است
 کمیتـه ، بـه تخلفـات دانشـجویان وابسـته     نهـایی مرجع رسیدگی بدوي و  -11ماده 

  .مرکزي انضباطی دانشجویان است
تشـخیص بـه صـالحیت یـا عـدم      قضـایی   مراجع امنیتی یا که صورتیدر  -12ماده 

باید مراتب را کتباً با ذکر نـوع و میـزان تخلـف بـه     ، بدهند دانشجوییصالحیت تحصیل 
 ارایـه مـوارد   براسـاس مرکـزي انضـباطی    کمیتـه کنند تا  مرکزي انضباطی ارسال کمیته

به هر . کند يگیر تصمیمادامه یا عدم ادامه یا چگونگی تحصیل دانشجو  درخصوص ،شده
مرکـزي   کمیتـه حال مرجع تشخیص صالحیت یا عدم صـالحیت تحصـیل دانشـجویان    

  .انضباطی است
اقمـاري سـایر   ي هـا  دانشکدهجامع و ي ها دانشگاهوابسته به ي ها دانشکده -1تبصره 

بـه کمیتـه مرکـزي    آنهـا   و وابسـتگی انـد   انضـباطی  کمیتـه مجاز به تشـکیل  ، ها دانشگاه
مرجـع تشـخیص ضـرورت تشـکیل     . انضباطی از طریق کمیته انضـباطی دانشـگاه اسـت   
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انضـباطی تجدیـدنظر دانشـگاه اسـت و      کمیتـه ، ها دانشکده گونه اینکمیته انضباطی در 
انضـباطی  هاي  کمیته يمرکزي انضباطی است و ترکیب اعضا کمیته عهده بهصدور مجوز 

مرکـزي   کمیتـه  تأییـد دانشـگاه و   ریـیس حسب مورد بـا پیشـنهاد    ها دانشکده گونه این
  .شوند می انضباطی انتخاب

تخلفـات دانشـجویان عضـو    کلیـه   وابسته به نیروهاي مسلحي ها دانشگاه -2تبصره 
انضـباطی نیروهـاي مسـلح مصـوب مقـام معظـم        نامـه  آیـین نیروهاي مسلح خود را وفق 

 دایـم رهبري و فرماندهی معظم کل قوا رسیدگی خواهند کـرد و در صـورت محرومیـت    
ادامـه  . کنـد  مـی  تحصیل مراتب را بـه کمیتـه مرکـزي انضـباطی احالـه     ادامه  دانشجو از

صالحیت  تأییدغیروابسته به نیروهاي مسلح پس از ي ها دانشگاهتحصیل این دانشجو در 
  .ضوابط سازمان سنجش خواهد بود براساس، ادامه تحصیل در کمیته مرکزي انضباطی

 اً بنا به تشـخیص ئمرکزي انضباطی ابتدا کمیته، در صورت وصول گزارش -3تبصره 
  .به تخلفات دانشجویان رسیدگی کند دتوان می

پـس از تصـویب در    یک ماهدر ظرف مدت  نامه آییناین  اجرایی نامه شیوه -13ماده 
درمـان و  ، و بهداشـت  عالی آموزشانقالب فرهنگی توسط وزارتین فرهنگ و  عالی شوراي

  .ابالغ خواهد شد ها دانشگاهبه کلیه اجراي آموزش پزشکی تهیه و براي 
 14/6/74مورخ  جلسهتبصره در  30بند و  54ماده و  14در  نامه آییناین  -14ماده 

کلیـه   سـت و االجرا الزمتصـویب شـد و از تـاریخ تصـویب     انقـالب فرهنگـی    عالی شوراي
  .فاقد اعتبار است نامه آیینمغایر با این هاي  و بخشنامه ها نامه آیین

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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و تحقیقاتی و آموزشی  و واحدهاي مؤسساتقانون تعطیل 
 شود میر شده و یقانونی دافرهنگی که بدون اخذ مجوز 

  مجلس شوراي اسالمی 7/10/1372مصوب 
اشخاصی کـه بـدون اخـذ مجـوز از مراجـع قـانونی اقـدام بـه ایجـاد           -ماده واحده

ــاتی و فرهنگــی از قبیــل دانشــگاه آموزشــی  و واحــدهاي مؤسســات  مؤسســه، و تحقیق
ي فرهنـگ و  هـا  وزارتخانـه مدرسه و آموزشـگاه کـه از وظـایف    ، یا تحقیقاتی عالی آموزش
درمان و آمـوزش پزشـکی   ، بهداشت، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، عالی آموزش

نمایند و بعد از صدور دسـتور انحـالل طبـق ضـوابط     ، باشد می و فرهنگ و ارشاد اسالمی
ر نگاه دارند در حکم کالهبردار محسوب و در صـورت  ییا واحد مربوطه را دا مؤسسهمقرر 

  .وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت شکایت
مـدیره و یـا    هیـأت  سسان و مدیران عامـل و ؤم، در مورد اشخاص حقوقی -1تبصره 

  .و مجازات قرار خواهند گرفت بباالترین مقام اجرایی تحت تعقی
و تحقیقـاتی و فرهنگـی و سـایر عنـاوین     آموزشـی   و واحدهاي مؤسسات -2تبصره 

چنانچه ظـرف مـدت   ، اند شدهمشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد 
شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشـمول ایـن    االجرا الزمشش ماه پس از 
  .قانون خواهند بود

ظرف مدت سـه   ربط ذيي ها وزارتخانهاین قانون توسط  اجرایی نامه آیین -3تبصره 
  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب بهماه تهیه و 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دي مـاه  
ــاریخ        ــویب و در ت ــالمی تص ــوراي اس ــس ش ــاد و دو مجل ــد و هفت ــزار و سیص ــک ه ی

  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  15/10/1372
  

علی اکبر ناطق نوري -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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 و واحدهاي مؤسساتاجرایی قانون تعطیل  نامه آیین
و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر آموزشی 

  وزیران هیأت 18/3/1373مصوب  شود میشده و 
ه مـورخ   2983بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      18/3/1373وزیران در جلسه مـورخ   هیأت

کـار و امـور   ، آموزش و پرورش، عالی آموزشي فرهنگ و ها وزارتخانه تأییدو  20/2/1373
 تبصره استنادبه ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهداشت، اجتماعی

و تحقیقاتی و فرهنگـی کـه   آموزشی  و واحدهاي مؤسساتماده واحده قانون تعطیل ) 3(
اجرایی قانون یـاد شـده    نامه آیین، 1372مصوب  شود میبدون مجوز قانونی دایره شده و 

  :زیر تصویب نمود شرح بهرا 
، آمـوزش و پـرورش  ، عـالی  آموزشي فرهنگ و ها وزارتخانه نامه آییندر این  -1ماده 

و ، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی   ، آمـوزش پزشـکی  درمـان و  ، بهداشت، کار و امور اجتماعی
و تحقیقـاتی و فرهنگـی و سـایر عنـاوین مشـابه و قـانون       آموزشی  و واحدهاي مؤسسات
و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایـر  آموزشی  و واحدهاي مؤسساتتعطیل 
 »قـانون «و  »واحـدها «و  »مؤسسـات «، »ها وزارتخانه« اختصار به ترتیب به شود میشده و 
  .شوند می نامیده

و واحـدهاي غیرمجـاز    مؤسسـات موظفند نسبت بـه شناسـایی    ها وزارتخانه -2ماده 
پس از صدور این دستور و با  که صورتیاقدام نموده و دستور انحالل را صادر نمایند و در 

دایرکننـدگان  ، یا واحد مربوط غیرمجاز دایر باشـد  مؤسسه، قانون) 2( رعایت مفاد تبصره
قانونی تحـت پیگـرد قـانونی قـرار دهنـد و تقاضـاي توقـف         صالح ذياز طریق مراجع را 

  .و تحقیقاتی و فرهنگی آنان را بنمایندآموزشی  فعالیت
 عنـوان  بـه  یـا مشـترکاً   منفرداً، حسب مورد ندتوان می ها وزارتخانههر یک از  -3ماده 

  .شکایت نمایندمجاز در مراجع صالحه طرح غیر و واحدهاي مؤسساتشاکی علیه 



  797  / انتظامی، انضباطی و تخلفات :دهمبخش 

 

و واحدها  مؤسسات گونه اینمجاز بودن فعالیت غیر در ها وزارتخانهتشخیص  -4ماده 
  .باشد می معتبر

مکلفنـد بـا    نامـه  آیـین و واحـدهاي موضـوع ایـن     مؤسسـات دایرکننـدگان   -5ماده 
همکاري نمـوده و مـدارك و اطالعـات الزم را در اختیـار      ها وزارتخانهاعزامی از  ینمأمور
  .قرار داده و رونوشت مدارك مورد مطالبه را تحویل دهندآنان 

دار بـه   اعزامی باید داراي حکم و یا کارت بازرسی معتبـر عکـس   ینمأمور -1تبصره 
  .ي مربوط باشندها وزارتخانهو ممهور به مهر  ربط ذي مسؤولامضاي باالترین مقام 

  .شود میاعتبار کارت بازرسی از تاریخ صدور براي مدت یک سال تعیین  -2تبصره 
حکـم و یـا    بایسـت  می، و واحدها مؤسساتبه هنگام مراجعه به  ینمأمور -3تبصره 

را جهـت معرفـی خـود همـراه داشـته       ربـط  ذيي ها وزارتخانهکارت بازرسی شده توسط 
  .باشند

 فعالیـت آنهـا   اساسـنامه کـه در  یی هـا  شـرکت و  مؤسسـات متقاضیان ثبت  -6ماده 
ي هـا  وزارتخانـه مکلفند مجـوز الزم را از  ، و تحقیقاتی و فرهنگی ذکر شده استآموزشی 

  .تسلیم نمایند ها شرکتکسب و به همراه دیگر مدارك مورد نیاز به اداره ثبت  ربط ذي
  

حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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