آييي ًاهِ اجزايي قاًَى هقزرات اًتظاهي ّيات علوي
تظَيت ًبهِ شوبضُ  4456هَضخ ّ 1365/5/18يبت ٍظيطاى
آئيي ًبهِ اخطايي لبًَى همطضات اًتظبهي ّيبت ػلوي
============================================
ّيبت ٍظيطاى زض خلسِ هَضخ  1365/5/5ثٌب ثِ پيشٌْبز شوبضُ  ٍ/3181/72/768هَضخ ٍ 1365/2/15ظاضت
ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي آييي ًبهِ هبزُ

 20لبًَى همطضات اًتظبهي ّيبت ػلوي زاًشگبّْب ٍ هَسسبت

آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي وشَض هظَة  1364/12/26ضا ثِ شطح ظيط تظَيت ًوَز:
فصل اٍل ـ تزكيب ٍ ًحَُ تشكيل ّيات ّا :

هبزُ  : 1اػضبي ّيبت ّبي ثسٍي ٍ ػلي الجسل ٍ ّوچٌيي اػضبي ّيبتْبي تدسيس ًظط زض ّط يه اظ زاًشگبّْب
ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي وشَض ٍ زاًشىسُ ّبي هستكل ثب ضػبيت هَاز  3 ٍ 2لبًَى همطضات
اًتظبهي اًتربة هيشًَس .
هبزُ  : 2اػضبي ّيبت تدسيس ًظط وِ ثطاي چٌس زاًشگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي تحميمبتي ثِ تشريض ٍظيط
ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي يب ٍظيط ثْساشت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي تؼييي ٍ هٌظَة هي شًَس ثِ آضاي
طبزضُ اظ سَي ّيبت ثسٍي زاًشگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي ٍ يب زاًشىسُ هستمل ضسيسگي ٍ
حىن طبزض ذَاٌّس ًوَز .
هبزُ  : 3زض طَضتي وِ ػضَ ٍاخس شطايظ هٌسضج زض لبًَى زض ّوبى زاًشگبُ ٍ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ
تحميمبتي ٍخَز ًساشتِ ثبشس اػضبي ّيبت اظ ثيي اػضبي ٍاخس شطايظ ًعزيه تطيي زاًشگبُ يب هَسسِ
آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي يب زاًشىسُ هستمل تؼييي ذَاّس شس .
هبزُ  : 4اػضبي ّيبت تدسيس ًظط وِ ثطاي چٌس زاًشگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي ثِ ٍسيلِ ٍظاضت
ػلَم ،تحكيمبت ٍ فٌبٍضي ثب ٍظاضت ثْساشت ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي تؼييي ٍ هٌظَة هي شًَس خلسبت
ذَز ضا ثٌب ثِ پيشٌْبز ضئيس ّيبت زضهحلي وِ ٍظيط ػلَم  ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي يب ٍظيط ثْساشت  ،زضهبى ٍ
آهَظش پعشىي تؼييي هي ًوبيٌس تشىيل ذَاٌّس زاز .
هبزُ  : 5زض زاًشگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي وِ تبثغ سبيط ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَسسبت زٍلتي
هي ثبشٌس ّيبت تدسيس ًظط ثِ ٍسيلِ ٍظيط هطثَط يب ثبالتطيي همبم زستگبُ زٍلتي هغبثك تجظطُ هبزُ  3لبًَى
ٍ همطضات اًتظبهي هٌظَة هيشَز ٍ تؼييي هحل اخالس ّيبت هصوَض ًيع ثب همبم فَق الصوط است .
هبزُ ّ : 6يبت ّبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط هىلفٌس پس اظ تشىيل شطٍع وبض ذَز ضا ثِ ًحَ همتضي ثِ اعالع
ػوَم ثطسبًٌس .
فصل دٍم ـ ًحَُ تشكيل جلسات :

هبزُ  : 7اػضبي ّيبتْب پس اظ اثالؽ احىبم اًتظبة زض اٍليي فططت تشىيل خلسِ زازُ ٍ اظ ثيي ذَز يه ًفط
ضئيس ٍ يه ًفط ًبيت ضئيس ٍ يه ًفط زثيط اًتربة هي ًوبيٌس ازاضُ ٍ تؼييي اٍلبت خلسبت ثِ ٍسيلِ ضئيس
ّيبت ٍ زض غيبة ٍي ثِ ٍسيلِ ًبيت ضئيس اًدبم ذَاّس شس .
هبزُ  : 8خلسبت ّيبت ّب ثب حضَض ّط سِ ًفط ػضَ اطلي ٍ زض غيبة ػضَ اطلي ثب حضَض ػضَ ػلي الجسل
تشىيل ذَاّس شس .
هبزُ  : 9اػضبي ّيبت هىلفٌس ثب زػَت وتجي ضئيس ّيبت يب زض غيبة ٍي ًبيت ضئيس زض خلسِ همطض شطوت
ًوبيٌس .
هبزُ  : 10هىبتجبت ّيبت ّب ثب اهضبي ضئيس ٍ زض غيبة اٍ ثب اهضبي ًبيت ضئيس هؼتجط ذَاّس ثَز .
فصل سَم ـ شزٍع ٍ ًحَُ رسيذگي :

هبزُ ّ : 11يبت ّبي ثسٍي ثب اػالم هطاخغ شيل شطٍع ثِ ضسيسگي ذَاٌّس ًوَز .
 1ـ ٍظيط ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي يب ٍظيط ثْساشت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي يب ثبالتطيي همبم هسئَل زستگبُ
اخطايي.
 2ـ ضئيس زستگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي يب زاًشىسُ هستمل .
 3ـ اشربص حميمي ٍ يب حمَلي .
هبزُ  : 12ضئيس ّيبت ثب ٍطَل اػالم ترلف اظ سَي هطخغ هٌسضج زضهبزُ لجل هَضَع ضا ثِ يىي اظ اػضبي
ّيبت ػلوي يب يىي اظ وبضوٌبى زاًشگبُ غيط اظ اػضبي ّيبت اضخبع هي ًوبيس ٍ همبم هطخَع اليِ هىلف است
وِ وليِ زالئل ٍ هساضن ٍ هستٌساتي ضا وِ خوغ آٍضي ًوَزُ ثِ اًضوبم گعاضش ذَز هشطٍحب ٍ هستسال ثِ
طَضت وتجي حساوثط ظطف يه هبُ ثِ ّيبت تسلين ًنايس .
هبزُ  : 13فطز هحمك زض گعاض ش ذَز ثِ عَض اذتظبض گطزش وبض ،هشرظبت وبهل هترلف ،هط تجِ ػلوي،
سٌَات ٍ هحل ذسهت ،زالئل ٍ هستٌسات ضا شوط ذَاّس ًوَز .
هبزُ  : 14پس اظ ٍطَل گعاضش هصوَض ضًٍَشت آى ثِ ٍسيلِ ازاضُ وبض گعيٌي ثِ هترلف عجك همطضات لبًَى
آئيي زازضسي هسًي اثالؽ ٍ ًبهجطزُ هىلف است ظطف زُ ضٍظ پس اظ ضٍيت گعاضش اليحِ زفبػيِ ذَز ضا ّوطاُ
ثب هساضن ٍ هستٌسات ذَز ثِ وبضگعيٌي تسلين ٍ ضسيس زضيبفت ًوبيس .
تبصزُ) ّيات ّا ٍ كارگشيٌي هكلفٌذ دفاتزي بزاي ثبت لَايح ٍ اعتزاضات تْيِ ٍ تٌظين ًوايٌذ .

هبزُ  : 15پس اظ ٍطَل اليحِ زفبػيِ هترلف ثب اًمضبي هْلت همطض ّيبت خلسِ ذَز ضا ظطف هست يه ّفتِ
تشىيل ذَاّس زاز .
هبزُ  :16خلسبت ضسيسگي ّيبتّب غيط ػلٌي ثَزُ ٍ ّيبت پس اظ لطائت گعاضش هحمك ٍ اليحِ زفبػيِ هترلف
چٌبًچِ ًيبظي ثِ حضَض هترلف ٍ اذص تَضيحبت شفبّي اظ ٍي ًجبشس هجبزضت ثِ طسٍض ضاي هي ًوبيس.
تبصزُ) در صَرت لشٍم ّ ،يات ّا هي تَاًٌذ شخص هتخلف را بزاي اداي تَضيحات دعَت ٍ اس ٍي تحقيقات السم
بعول آٍرًذ .

هبزُ ّ : 17يبت ّب هيتَاًٌس زض هَاضزي وِ التضب هي ًوبيس اظ ًظط افطاز ذجطُ استفبزُ ًوبيٌس .
هبزُ  : 18آضاي ّيبت ّب ثب اوثطيت هغلك هؼتجط هي ثبشس .
هبزُ  : 19آضاي طبزضُ تَسظ ّيبت ّبي ثسٍي وِ لبثل تدسيس ًظط هيجبشس ثبيس حساوثط ظطف هست  15ضٍظ ثِ
ػضَ ّيبت ػلهي اثالؽ شَز ٍ چٌبًچِ آضاي هعثَض ظطف يه هبُ ثطاي افطاز زاذل وشَض ٍ زٍ هبُ ثطاي افطاز
ذبضج اظ وشَض اظ تبضيد اثالؽ ثِ فطز هترلف تَسظ ٍي زضذَاست تدسيس ًظط ًشَز  ،هغبثك هبزُ  4لبًَى
همطضات اًتظبهي  ،لغؼي ٍ ثب زستَض ثبالتطيي همبم اخطايي زاًشگبّْب يب هَسسِ هطثَط اخطا ذَاّس شس .
هبزُ  :20ضئيس زاًشگبُيب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي ضاي ّيبت ضا ثِ ٍسيلِ وبضگعيٌي ثِ هترلف اثالؽ
ٍ ايي ضاي زض هَاضز لغؼي اظ تاضيد طسٍض اثالؽ لبثل اخطاست .زض طَضتي وِ آضاي هصوَض لبثل تدسيس ًظط
ثبشس پس اظ لغؼيت اظ تبضيد طسٍض اثالؽ ثِ هَضز اخطا گصاشتِ هي شَز.
هبزُ  : 21اذغبضيِ ّب ٍ احىبم طبزضُ اظ سَي ّيبت ثِ آذطيي البهتگبُ لبًًَي هترلف يب هحىَم وِ زض پطًٍسُ
وبضگعيٌي ٍي هٌؼىس است عجك لبًَى آئيي زازضسي هسًي اثالؽ ذَاّس شس .
هبزُ  : 22زض طَضتي وِ هترلف ًسجت ثِ طالحيت ثؼضي اظ اػضبي ّيبت ايطاز ًوبيس ّيبت هىلف است لجل
اظ شطٍع ثِ ضسيسگي ًسجت ثِ ايي هَضَع ضسيسگي ٍ اتربش تظوين ًوبيس .
هبزُ  :23زضطَضتيوِ ترلف هترلف ٍاخس ػٌَاى يىي اظ خطائن هٌسضج زض لَاًيي ويفطي ثبشس ّيبتّب هىلفٌس
پطًٍسُ ضا ثِ هطاخغ شيظالح اضسبل ٍ زستَض تَلف ضسيسگي ضا تب طسٍض ضاي اظ هطخغ هصوَض طبزض ًوبيٌس .
هبزُ ّ : 24يبت ّب هىلفٌس زض هتي آضاي ذَز لغؼي يب لبثل تدسيس ًظط ثَزى ٍ هْلت زضذَاست تدسيس ًظط
ضا شوط ًوبيٌس( .هغبثك هْلت هَضَع هبزُ )20
هبزُ  : 25آضاي ّيبت ّب ثبيس ثِ اهضبي وليِ اػضبي شطوت وٌٌسُ زض خلسِ ثطسس .
هبزُ  :26زض هَاضزي وِ ػضَ ّيبت ػلني ثِ ػٌَاى هبهَض زض زاًشگبُ  ،هَسسِ آهَظش ػبلي ،زاًشىسُ
هستمل يب هحل زيگطي ثِ ذسمت اشتغبل زاضز ضسيسگي ثِ ترلف اًتسبثي ثِ ػْسُ ّيبت ّبي ثسٍي ٍ تدسيس
ًظط ضسيسگي اًتظبهي هحل هبهَضيت هي ثبشس .
هبزُ  : 27زض هَاضزي وِ ػضَ ّيبت ػلوي زض چٌس هحل ذسهت وطزُ است ٍ زض يه يب چٌس هحل هطتىت
ترلف شسُ ثبشس ّيبت ّبي ضسيسگي اًتظبهي آذطيي هحل ذسهت ٍي طبلح ثِ ضسيسگي هي ثبشس .
هبزُ  : 28زضهَاضزي وِ آضاي ّيبت ّبي ضسيسگي لغؼي ثَزُ ٍ ػضَ ّيبت ػلوي ثِ زستگبُ زيگطي هٌتمل
شسُ ثبشس زستگبّي وِ ػضَ ّيبت ػلوي ثِ آى اًتمبل يبفتِ است هسئَل اخطاي ضاي لغؼي طبزضُ ذَاّس
ثَز ٍ زض هَاضزي وِ ضاي لبثل تدسيس ًظط ثبشس ثب زضذَاست ػضَ ّيبت ػلوي هَضَع خْت ثطضسي ،ثِ ّيبت
تدسيس ًظط محل ذسهت لجلي اضسبل ذَاّس شس.
فصل چْارم ـ هقزرات هختلف :

هبزُ  : 29زاًشگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي ٍ ازاضات ٍ هَسسبت تبثؼِ آًْب هىلفٌس وليِ زاليل
ٍ هساضن هَضز زضذَاست ّيبت ّب ٍ فطز هحمك ضا ثب ضػبيت همطضات هطثَط ثِ اسٌبز هحطهبًِ زض اذتيبض آًْب
لطاض زٌّس .
هبزُ  :30ثِ اػضبي ّيبت ّبيي وِ ذبضج اظ هحل اطلي وبض ذَز اًدبم ٍظيفِ هي ًوبيٌس عجك همطضات حك
هبهَضيت پطزاذت ذَاّس شس .
تطتيت طَضتدلسبت ثجت ذَاّس شس .
هبزُ ّ :31طيه اظ ّيبتْب زاضاي زفتط هرظَطي ذَاٌّس ثَز وِ زضآى ة
هبزُ  :32زض هَاضزي وِ زض اخطاي تجظطُ شيل ثٌس  16هبزُ  7لبًَى همطضات اًتظبهي ّيبت ػلوي هتْن اظ وبض
هؼلك شَز ثب طسٍض حىن ثطائت ٍي اظ سَي هطاخغ لضبيي شيظالح حمَق تضييغ شسُ ػضَ ّيبت ػلوي ثِ
ٍي پطزاذت ذَاّس شس .
هبزُ  :33زض طَضتي وِ هدبظات هؼيٌِ اذطاج اظ زاًشگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي وشَض ثبشس
ّيبت ّب هىلفٌس هطاتت ضا وتجب ثِ هؼبًٍت آهَظشي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ يب ٍظاضت ثْساشت ،
زضهبى ٍ آهَظش پعشىي هٌؼىس ٍ هؼبًٍت هصوَض هسلَل احىبم هصوَض ضا خْت اخطا ثِ وليِ زاًشگبّْب ٍ
هَسسبت آهَظش ػبلي وشَض اثالؽ ًوبيس ٍ زضطَضت طسٍض حىن اًفظبل زاين عضَ ّيبت ػلوي اظ ذسهبت
زٍلتيّ ،يبت ّب هلعم ّستٌس هطاتت ضا اظ عطيك وبضگعيٌي ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وشَض اػالم
ًوبيٌس .
هبزُ ّ :34يبت ّبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط ثسٍا ثِ وليِ پطًٍسُ ّبيي وِ لجال زض ّيبت ّبي پبوسبظي ٍ ثبظسبظي
گصشتِ هغطح ثَزُ ٍ هٌتْي ثِ طسٍض ضاي لغؼي ًشسُ است ضسيسگي ٍ اتربش تظوين ذَاٌّس ًوَز .ضسيسگي
ثِ ايي پطًٍسُ ّب زض هَاضزي وِ تَسظ ّيبت ّبي سبثك پبوسبظي ٍ ثبظسبظي هَضز ضسيسگي لطاض گطفتِ ٍ ضاي
ًيع طبزض شسُ است لىي ثِ خْتي ضاي قعؼيت ًيبفتِ است ثب ّيبت تدسيس ًظط هي ثبشس ٍ زض هَاضزي وِ
تَسظ ّيبت ّبي سبثك ضاي طبزض ًشسُ است ثِ ػْسُ ّيبت ثسٍي ذَاّس ثَز .
تبصزُ) ّيات ّاي هذكَر هكلفٌذ قبل اس پزًٍذُ ّاي هذكَر با تَجِ بِ اّويت هَضَع بِ هَارد هٌذرج درهادُ 14
قاًَى هقزرات اًتظاهي ّيات علوي داًشگاّْا ٍ هَسسات آهَسش عالي ٍ تحقيقاتي كشَر در صَرت ارجاع
رسيذگي ًوايٌذ .

هبزُ ّ :35يبت ّبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط هىلفٌس ّط  6هبُ يه ثبض گعاضش فؼبليتْبي ذَز ضا وتجب ثِ ٍسيلِ
ضئيس زاًشگبُ ثِ ٍظيط ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ٍظيط ثْساشت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي تسلين ًوبيٌس .
هبزُ  :36زاًشگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي هىلفٌس هحل ٍ اهىبًبت الظم ٍ لَاظم زفتطي ضا زض
اذتيبض ّيبت ّب لطاض زٌّس .
هبزُ  :37وليِ اػضبي ّيبت ػلوي ضسوي لغؼي ٍ آظهبيشي  ،پيوبًي ٍ لطاضزازي زاًشگبّْب ٍ هَسسبت
آهَظش ػبلي تحميمبتي وشَض هشوَل همطضات ايي آئيي ًبهِ هي ثبشٌس .
هبزُ  :38افطاز غيط هفيس هٌسضج زض هبزُ  14لبًَى همطضات اًتظبهي ّيبت ػلوي ػجبضتٌس اظ :

 1ـ وسبًي وِ فبلس شبيستگي ػلوي ّستٌس ٍ يب شبيستگي هعثَض ضا اظ زست زازُ اًس .
 2ـ افطازي وِ طالحيت ػوَهي ًساضًس .
 3ـ ترظض آًبى هَضز ًيبظ زاًشگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي زاًشىسُ هستمل ًوي ثبشس .
 4ـ فبلس ثبظزّي ػلوي ّستٌس .
هبزُ  :39زاًشگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي ٍ زاًشىسُ هستمل زض اخطاي هبزُ لجل هىلف است
وويتِ اي هطوت اظ پٌح ًفط وِ حسالل سِ ًفط آًبى ػضَ ّيبت ػلوي ثب هطتجِ استبزيبضي ٍ يب ثبالتط ثبشٌس
تشىيل زٌّس.
تبصزُ) كويتِ ّاي هذكَر ًظز خَد را دربارُ عضَ ّيات علوي بِ رئيس داًشگاُ يا هَسسِ آهَسش عالي ٍ
تحقيقاتي ٍ هقا م هذكَر هزاتب را بِ ٍسيز علَم  ،تحقيقات ٍ فٌاٍري ٍ ٍسيز بْذاشت  ،درهاى ٍ آهَسش پششكي
گشارش خَاّذ ًوَد.

هبزُ ٍ :40ظيط ػلَم  ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ٍظيط ثْساشت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي پس اظ ٍطَل گعاضش زض
طَضت تبييس هطاتت ضا ثِ ّيبت ّبي ثسٍي ضسيسگي اضخبع ذَاٌّس وطز .
تبصزُ) راي صادرُ اس سَي ّيات بِ ٍسيلِ كارگشيٌي ابالغ هي گزدد .

هبزُ  :41زض طَضت ػسم اػتطاع ثب تَخِ ثِ هبزُ  4لبًَى همطضات اًتظبهي حىن طبزضُ لغؼي ٍ زض طَضت
اػتطاع ثِ حىن طبزُ پطًٍسُ خْت ضسيسگي ثِ ّيبت تدسيس ًظط اضسبل ذَاّس شس .
هبزُ  :42وبضگعيٌي زستگبُ هحل ذسهت ػضَ ّيبت ػلوي هَظف است پس اظ ٍطَل ضاي لغؼي اظ ّيبت
ثسٍي يب تدسيس ًظط حساوثط ظطف يه ّفتِ آى ضا اخطا ًوبيس .
هبزُ  :43زض هَاضزي وِ هسلَل حىن زايط ثط اًتمبل شرض ثِ سبظهبى زٍلتي يب هَسسبت زٍلتي يب هَسسبت
تحميمبتي ثبشس زستگبُ هطثَعِ هَظف است ظطف  6هبُ هغبثك هبزُ  ٍ 14تجظطُ  1هبزُ  17لبًَى همطضات
اًتظبهي الساهبت ثِ ػول آٍضز .
سبي
ض
هبزُ  :44زض طَضتي وِ زض هْلت همطض زض هبزُ  44ايي آئيي ًبهِ اهىبى اًتمبل افطاز هعثَض ثِ
زستگبّْبي زٍلتي فطاّن ًگطززٍ ،ظاضت ثْساشت ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي ٍ ٍظاضت ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍضي
– زاًشگبُ  -هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي يب زاًشىسُ هستمل عجك ضَاثظ هٌسضج زض لبًَى همطضات
اًتظبهي ّيبت ػلوي ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي وشَض ًسجت ثِ ثبظًشستِ يب ثبظذطيس وطزى ػضَ
ّيبت ػلوي السام هي ًوبيس .
هبزُ  :45ضئيس زاًشگبُ يب هَسسِ آهَظش ػبلي ٍ تحميمبتي ثب تَخِ ثِ هبزُ  19لبًَى همطضات اًتظبهي
اػضبي ّيبت ػلوي اسبهي افطازي وِ ثِ ذسهت آًبى ذبتوِ زازُ شسُ است خْت عطح زض ّيبت تدسيس ًظط
ثِ ٍظيط ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ٍظيط ثْساشت ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي اػالم ًوبيس .
هبزُ  :46تغييطات زض اطالحيِ ّبي ثؼسي ايي آئيي ًبهِ ثِ پيشٌْبز ٍظاضت ػلَم ،تحليمبت ٍ فٌبٍضي ٍ ٍظاضت
ثْساشت ،زضهبى ٍ آهَظش پعشىي ثب تظَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ثَز.
هبزُ  : 47ايي آئيي ًبهِ پس اظ اثالؽ لبثل اخطا است .

