
 وامٍ اوضثاطيآئيه

 داوشجًيان جمًُري اسالمي

 (14/6/74عالي اوقالب فرَىگي مًرخ  شًراي 358)مصًب جلسٍ 

  

 . تعاريف 1مادٌ  

است ّهِ عثهٌ هَهطضات     ّاي آهَظش فالي ٍ پژٍّطي زٍلتي ٍ ميطزٍلتي ّا ٍ هإسسات ٍ هدتوـ الو( هٌؾَض اظ زاًطگاُ يا هإسسِ آهَظش فالي، زاًطگاُ 

ًاههِ   ٌٌّس ِّ زض ايي آييي فالي ٍ تْساضت ٍ زضهاى ٍ آهَظش پعضْي هسضُ ضسوي تاالتط اظ زيپلن )ٍلَ تِ فٌَاى هقازل( غازض هي ٍظاضتيي ىطٌّگ ٍ آهَظش

 ضَز. اعالً هي« زاًطگاُ»تِ آًْا 

ًاهِ تِ آى  يا ميط حضَضي تِ تحػيل اضتنال زاضتِ تاضس ِّ زض ايي آييي ّا تِ غَضت حضَضي ب( زاًطدَي زاذل: ّط ىطزي است ِّ زض يْي اظ زاًطگاُ 

 ضَز. اعالً هي« زاًطدَ»

 ضَز. ٌّس، گيتِ هي ّاي ذاضج اظ ّطَض تحػيل هي ج( زاًطدَي ٍاتستِ: تِ ىطزي ِّ تِ فٌَاى زاًطدَي تَضسيِ يا اضظتگيط زض يْي اظ زاًطگاُ 

 ٌّس. ضَز ِّ زض زاًطگاُ خوَْضي اسالهي ايطاى تحػيل هي ز( زاًطدَي ذاضخي: تِ زاًطدَي تثقِ ّطَضّاي ذاضخي گيتِ هي 

 ضَز.  ّه( ظهاى تحػيل: تا ظهاى ثثت ًام اٍليِ زض زاًطگاُ آماظ ٍ تا اذص هسضُ يا گَاّي هٍَت يا اًػطاه يا اذطاج ذاتوِ ياىتِ تلَي هي 

 . کليات2مادٌ  

تَخِ تِ ٍساست فلهن ٍ اذهالً ٍ هحيغْهاي آهَظضهي ٍ پژٍّطهي زض ضهطؿ هثهيي ٍ حَْههت اسهالهي ٍ عهطٍضت زىهاؿ ٍ حطاسهت اظ حَهًَ فوهَهي               تا  

َى ٍ زاًطدَياى، زاًطدَ هْلو ٍ هَؽو است زض عَل ظهاى تحػيل ٍ زض ّط هحيظ افن اظ زاًطگاُ ٍ ذاضج اظ زاًطگاُ اظ اضتْاب ّط فول ّهِ ذهاله ضه    

 َ افن اظ زاًطدَي زاذل يا ٍاتستِ يا ذاضخي تاضس، ذَززاضي ٌّس.حيثيات زاًطد

 ضَز . زض ميط ايي غَضت تطاساس هياز آئيي ًاهِ تاٍي تطذَضز هي 

 . ترکية اعضاء کميتٍ اوضثاطي تذيي داوشگاٌ ي چگًوگي اوتخاب آوُا 3مادٌ  

 . هقاٍى زاًطدَئي زاًطگاُ تِ فٌَاى ضئيس ّويتِ اًضثاعي تسٍي.1 

 االذتياض ايطاى زض غَضت ٍخَز زىتط ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ. س َل زىتط ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ يا ًوايٌسُ تام. ه2 

 . يِ ًيط فضَ ّيأت فلوي زاًطگاُ تِ اًتراب ضئيس زاًطگاُ.3 

 . زًٍيط زاًطدَي زاًطگاُ تِ اًتراب ضئيس زاًطگاُ.4 

 ثاعي تسٍي تا اًتراب ضئيس ّويتِ تسٍي تسٍى زاضتي حٌ ضأي.. زتيط ّويتِ اًض5 

 زٍ زاًطدَي فضَ ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ تايس ٍاخس ضطايظ ظيط تاضٌس: .1تثصرٌ  

تايهس ٍاضز  حساٍل ًيوِ اٍل زٍضُ ّاضضٌاسي ضا تِ پاياى ضساًسُ تاضٌس )هإسساتي ِّ ىَظ زٍضُ ّاضزاًي ضا زاضًس زاًطدَياى فضَ ّويتهِ اًضهثاعي آًْها     .1ـ1

زض زاذهل ّطهَض    ًيوِ زٍم زٍضُ ّاضزاًي ضسُ تاضٌس( ٍ عوٌاً زاًطدَياى زٍضُ ّاضضٌاسي اضضس ٍ زّتطي، هططٍط تطآًِْ تحػيالت زٍضُ ّاضضٌاسي ذَز ضا

 تِ پاياى ضساًسُ تاضٌس اظ ايي هازُ هستثٌي ّستٌس.

 اظ حيث زضسي ٍ اذالٍي خعٍ زاًطدَياى ذَب زاًطگاُ تاضٌس. .1ـ2



 ّليِ افضاء اًضثاعي زاًطگاُ تايس تِ تََي ٍ تقْس ٍ استَالل ًؾط ضْطت زاضتِ ٍ هتأّل ٍ ىاٍس سَء ساتَِ تاضٌس. .2تثصرٌ  

ضًَس ٍ اًتراب هدسز آًْا تالهاًـ است ٍ عوٌاً چٌاًچِ افضاء ىًَ زض عَل سِ سهال، سهِ خلسهِ     تِ هست زٍ سال اًتراب هي 4ٍ  3ي افضاء تٌسّا .3تثصرٌ  

 ههاُ ًساضهتِ تاضهٌس يها زض     3خلسِ هتٌاٍب ميثت ميطهَخِ زاضتِ يا تِ ّط زليل اهْاى حضَض زض خلسات ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ ضا تِ هست تهيص اظ   6هتَالي يا 

تَاًس تِ فعل آًْا ٍ اًتراب ىطز خسيس اٍسام ٌّس. تطريع هَخِ يها ميطهَخهِ تهَزى ميثهت افضهاء تهِ فْهسُ         غَضت احطاظ فسم غالحيت، ضئيس زاًطگاُ هي

 ضئيس ّويتِ است.

 تَاًس تٌا تِ غالحسيس اظ اىطاز هغلـ تطاي ضطّت زض خلسات ّويتِ تسٍى زاضتي حٌ ضأي زفَت ٌّس. ضئيس ّويتِ هي .4تثصرٌ  

 ضَز ٍ هػَتات آى تا سِ ضأي هَاىٌ ٍاتل اخطاء است. خلسات ّويتِ تا حضَض ضئيس ّويتِ ٍ حساٍل زٍ فضَ غاحة ضأي تطْيل هي .5تثصرٌ  

سٍي زاًطگاُ تااهضاء ضئيس ّويتِ تسٍي ٍ احْام ّويتِ اًضثاعي تدسيس ًؾط تا اهضاء زتيهط ّويتهِ اًضهثاعي تدسيهس ًؾهط      احْام ّويتِ اًضثاعي ت .6تثصرٌ  

 ضَز.   زاًطگاُ اتالك هي

 [1]1. ترکية اعضاء کميتٍ اوضثاطي تجذيذ وظر داوشگا4ٌمادٌ  

 . ضئيس زاًطگاُ تِ فٌَاى ضئيس ّويتِ تدسيس ًؾط.1 

 . هس َل زىتط ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ.2 

 . هقاٍى زاًطدَئي زاًطگاُ تِ فٌَاى زتيط ّويتِ تدسيسًؾط.3 

 [2]2ترکية اعضاء کميتٍ مرکزي اوضثاطي داوشجًيان .5مادٌ 

 ِ فٌَاى ضئيس ّويتِ.. هقاٍى زاًطدَئي ٍظاضت ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي يا ٍظاضت تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي، حسة هَضز، ت1 

ّا ٍ تها حْهن ضئهيس     ّا تِ اًتراب ضَضاي هطّعي ًوايٌسگاى هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ . هس َل زىتط ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض يْي اظ زاًطگا2ُ 

 ّا. هطّعي ًوايٌسگاى هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ

 يا ٍظيط تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي، حسة هَضز. . يِ ًيط حٍََساى تِ اًتراب ٍظيط ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي3 

طدَياى تسٍى حٌ ضأي ِت فٌَاى زتيط ّويتِ.4   ضثاعي زًا  . سطپطست ّويتِ هطّعي ًا

 ّا تِ اًتراب ٍظيط ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي يا ٍظيط تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي حسة هَضز. . يِ ًيط اظ افضاء ّيأت فلوي زاًطگا5ُ 

 ّا تا اًتراب ٍ غسٍض حْن اظ سَي ٍظيط ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي. . يِ ًيط زاًطدَ اظ هياى افضاء ّويتِ اًضثاعي زاًطگا6ُ 

 ّا تٌاتِ زفَت زتيط ّويتِ هطّعي . . هقاٍى زاًطدَئي يْي اظ زاًطگا7ُ 

 سال ٍ اًتراب هدسز آًْا تالهاًـ است. 3هست فضَيت افضاء هٌترة  .1تثصرٌ  

 االخطاء است. ضأي هَاىٌ الظم 3ياتس ٍ تػويوات خلسِ تا  ًيط ضسويت هي 4خلسات ّويتِ هطّعي اًضثاعي تا حضَض  .2تثصرٌ  

ّويتِ هطّعي اًضثاعي زاًطدَياى اظ ًؾط تطْيالتي تِ ٍظاضت ىطٌّگ ٍ آهَظش فهالي يها ٍظاضت تْساضهت، زضههاى ٍ آههَظش پعضهْي ٍاتسهتِ         .3تثصرٌ  

 ٌّس. اًَالب ىطٌّگي ىقاليت هياست ٍ تحت ًؾط ضَضاي فالي 

 تَاًس تٌا تِ تطريع ٍ عطٍضت اهط اظ اىطاز هغلـ تطاي ضطّت زض خلسِ ّويتِ تسٍى زاضتي حٌ ضأي زفَت ٌّس. ضئيس ّويتِ هي .4تثصرٌ  

                                                           
 تط ّويتِ ىًَ زض هػَتات آيٌسُ شّط ضسُ است. . تطّية ّاهل1

 تط ّويتِ ىًَ زض هػَتات آيٌسُ شّط ضسُ است . تطّية ّاهل2



 ضَز. احْام ّويتِ هطّعي اًضثاعي زاًطدَياى تا اهضاء زتيط ّويتِ هطّعي اتالك هي .5تثصرٌ  

 َاي اوضثاطي داوشگٌا ي کميٍت مرکزي اوضثاطي ات ي يظايف کميٍت. حذيد اختيار6مادٌ   

 الو( ضسيسگي تِ خطاين فوَهي زاًطدَياى )اظ ٍثيل تْسيس، تغويـ، تَّيي، عطب ٍ خطح، خقل، سطٍت، ضضَُ، اذتالس يا ٍتل(. 

 ب( ضسيسگي تِ ترليات آهَظضي ٍ ازاضي هاًٌس: 

 ه ب( تَلة زض اهتحاى1 

 ه ب( ىطستازى ضرع زيگطي تِ خاي ذَز زض اهتحاى يا ضطّت تِ خاي زيگطي زض اهتحاى.2 

 ّاي زاًطگاُ يا ذَاتگاُ ضَز. ه ب( اضتْاب ّط فولي اظ سَي اضراظ حَيَي يا حٍََي ِّ هَخة اذالل يا ٍٍيِ يا هعاحوت زض اخطاي تطًاه3ِ 

 الوال . ه ب( ايطاز ذساضات تِ اهَال زاًطگاُ يا تيت4 

 ج( ترليات سياسي:  

 ّاي هحاضب يا هيسس يا اىطاز ٍاتستِ تِ آًْا. ه ج( زازى اعالفات ذاله يا ّتواى ٍاٍقيات فوس ًسثت تِ ذَز يا گط1ٍِّ 

 ه ج( فضَيت زض گطٍّْْاي هحاضب يا هيسس يا هلحس يا َّازاضي ٍ اًدام زازى ّط فولي تِ ًيـ آًْا.2 

 الحازي. ا ٍ هْاتةه ج( ىقاليت ٍ تثليل تِ ًيـ گط3ٍّْْ 

 ه ج( تَّيي تِ ضقائط اسالهي يا هلي ٍ اضتْاب افوالي تطعس ًؾام خوَْضي اسالهي )هاًٌس: ضقاض ًَيسي، پرص افالهيِ ٍ...(4 

 ه ج( ايداز تلَا ٍ آضَب زض هحيظ زاًطگاُ.5 

 ز( ترليات اذالٍي: 

 گًَِ هَاز. ىطٍش ٍ تَظيـ ايي ه ز( استقوال هَاز هرسض يا ضطب ذوط يا ٍواض يا هساذلِ زض ذطيس 1ٍ 

 گًَِ ٍسايل. اي هستْدي يا هساذلِ زض ذطيس ٍ ىطٍش، تْثيط، تَظيـ ايي ّاي ضاياًِ ه ز( استيازُ اظ ًَاضّاي ٍيسئَيي يا غَتي يا لَح2ِ 

 ه ز( فسم ضفايت پَضص اسالهي يا استيازُ اظ پَضص يا آضايص هثتصل.3 

ّتة،4   ْثيط  ظـي يا ت ٍَ  لقة. ه ز( استيازُ يا َت ديٍ  يا آالت ْل  هدالت، فْسْاي هسْت

 ه ز( فسم ضفايت ض َى زاًطدَئي.5 

 ه ز( زاضتي ضاتغِ ًاهططٍؿ. 6 

 ه ز( تطْيل يا ضطّت زض خلسات ًاهططٍؿ.7 

 ه ز( اًدام فول هٌاىي فيت.8 

 [3]3. تىثيُات 7مادٌ 

 تَاًس افوال ضَز. ّاي اًضثاعي زاًطگاُ يا ّويتِ هطّعي اًضثاعي ًسثت تِ زاًطدَياى هي الو( تٌثيْاتي ِّ تا حْن ّويتِ 

 ه الو( احضاض ٍ اذغاض ضياّي.1 

 ه الو( اذغاض ّتثي تسٍى زضج زض پطًٍسُ زاًطدَ.2 

                                                           
 ًاهِ  اخطايي آهسُ است. . تيػيل ترليات ٍ تٌثيْات هطتَعِ زض ضي1َُ



 ه الو( تصّط ّتثي ٍ زضج زض پطًٍسُ زاًطدَ.3 

 ج زض پطًٍسُ زاًطدَ.ه الو( تَتيد ّتثي ٍ زض4 

 زض زضٍس هطتَط تِ ترلّو. 25/0ه الو( زازى ًوطُ 5 

 ه الو( هحطٍهيت اظ تسْيالت ضىاّي زاًطگاُ )اظ ٍثيل ٍام، ذَاتگاُ ٍ...(.6 

 الوال ضسُ تاضس. ه الو( زضياىت ذساضت اظ زاًطدَ زض هَاضزي ِّ ترلو، هٌدط تِ ايداز عطض ٍ ظياى تِ زاًطگاُ يا تيت7 

 ( هٌـ هٍَت اظ تحػيل تاهست زٍ ًيوسال تحػيلي )تا احتساب يا تسٍى احتساب سٌَات(ه الو8 

ًاههِ زاًطهدَ افتهطاؼ ٌّهس،      زض هَاضزي ِّ ّويتِ اًضثاعي تسٍي زاًطگاُ حْن غازض ّطزُ ٍ تِ آى حْن زض هَفس هطرع ضهسُ زض ايهي آيهيي    .1تثصرٌ  

 ًؾط زاًطگاُ ذَاّس تَز.تدسيس ًؾط زض حْن غازضُ تِ فْسُ ّويتِ اًضثاعي تدسيس 

 هٌَط تِ تأييس ّويتِ هطّعي اًضثاعي ذَاّس تَز. 7ه الو هازُ 8افوال هدسز هداظات هَعَؿ تٌس  .2تثصرٌ  

 تَاًس افوال ضَز: ب( تٌثيْاتي ِّ ىَظ تاحْن ّويتِ هطّعي اًضثاعي ًسثت تِ زاًطدَياى هي 

 ه ب( هٌـ هٍَت اظ تحػيل تا چْاض ًين سال تحػيلي )تا احتساب يا تسٍى احتساب سٌَات(.1 

التحػيل ضسى زاًطدَ ضهَز   چٌاًچِ پس اظ اخطاي حْن ّويتِ ٍ زض عَل هست تحػيل زاًطدَ، احتساب سٌَات هحطٍهيت اظ تحػيل هاًـ اظ ىاضك تثصرٌ: 

تَاًس اٍسام تِ تثسيل حْهن   پس اظ اضايِ زاليل ٍ هساضُ تقصض اظ سَي زاًطدَ ٍ تطضسي، تٌا تِ تطريع هيٍ زاًطدَ هتقصض تِ فصض هَخِ ضَز، ّويتِ هطّعي 

 تِ فسم احتساب سٌَات ٌّس.

 ه ب( تنييط هحل تحػيل زاًطدَ.2 

 ه ب( تثسيل زٍضُ تحػيلي زاًطدَ اظ ضٍظاًِ تِ ضثاًِ .3 

 ض آظهَى ٍضٍزي. ه ب( اذطاج زاًطدَ اظ زاًطگاُ تا حيؼ حٌ ضطّت هدسز ز4 

 سال. 5ّا تا  ه ب( هحطٍهيت اظ تحػيل زض ّليِ زاًطگا5ُ 

يها چٌهس    2تَاًس حْن تِ غَضت تطّيثي غازض ٌّهس.)تطّيثي اظ   زض هَاضز عطٍضي تٌا تِ تطريع، ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ يا ّويتِ هطّعي اًضثاعي هي .1تثصرٌ  

 (7تٌس هازُ 

ضئيس زاًطگاُ هداظ است تا ظهاى ضسيسگي تِ پطًٍسُ زاًطهدَي هترلهو زض ّويتهِ اًضهثاعي زاًطهگاُ اظ ٍضٍز ٍي تهِ زاًطهگاُ خلهَگيطي ٌّهس           .2تثصرٌ  

ّائي ِّ تهِ ّويتهِ هطّهعي اًضهثاعي تهطاي ضسهيسگي ٍ افهالم ضأي         هططٍط تطايٌِْ هست ضسيسگي تِ پطًٍسُ زاًطدَ اظ يْواُ تداٍظ ًٌْس ٍ زض هَضز پطًٍسُ

ضَز، ضئيس زاًطگاُ هداظ است اظ ٍضٍز زاًطدَ تِ زاًطگاُ تا هست زٍ ههاُ خلهَگيطي ٌّهس.)زض غهَضت تالٍهي ايهام هواًقهت اظ ٍضٍز زاًطهدَ تهِ           ضخاؿ هيا

 سال ضطّت ٌّس(. تَاًس تا تطريع ضئيس زاًطگاُ زض اهتحاًات پاياى ًين سال، زاًطدَ هي زاًطگاُ تا اهتحاًات پاياى ًين

ِ      ّاي هتياٍت زض زاًطگاُ ٌؾَض هواًقت اظ افوال سليَِتِ ه .3تثصرٌ   ُ    ّها ٍ زض ههَاضز ترلهو هطهاتِ، ّويته ّها هَؽيٌهس زض ذػهَظ     ّهاي اًضهثاعي زاًطهگا

ًاهِ، عهوي ضسهيسگي ٍ غهسٍض حْهن زض هحهسٍُ اذتيهاضات، هطاتهة ضاتهطاي          آييي 6/ز هازُ 8/ز ٍ 7/ز ٍ 6/ز ٍ 4/ز ٍ 2/ز ٍ 1/ج ٍ 5ترليات هطوَل تٌسّاي 

 ٍ احياًاً افالم ًؾط تِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي اضسال ٌٌّس. اعالؿ



ّطگاُ زاًطدَئي زض هْاًْائي تِ فٌَاى زاًطدَ ىقاليت زاضتِ تاضس )اظ ٍثيل سيطّاي فلوهي، هحلْهاي ّهاضآهَظي، ذَاتگهاُ ٍ...( هطتْهة فولهي        .4تثصرٌ  

س عوي ضسيسگي تِ ترلو زض حيغِ ايي آئيي ًاههِ، ههَاضز ضا تهطاي تطذهَضز زض     تَاً ضَز ِّ تطحسة ٍَاًيي ّطَضي هستَخة ّييط تاضس، ّويتِ اًضثاعي هي

غالحيت تِ آًْا ًيع اضخاؿ زّس. تِ ّط حال تٌْا هطخـ هداظ زاًطگاُ تِ اًقْاس ترلو ٍ هقطىي زاًطدَي ذاعي تهِ هطاخهـ ٍضهائي ٍ     حيغِ ّاضي هطاخـ شي

 اًتؾاهي، ّويتِ اًضثاعي آى زاًطگاُ است.

ُ زاًطدَئي زض ذاضج اظ هحَعِ زاًطگاُ هطتْة فول ذالىي ضَز ِّ تٌاتط ٍَاًيي ّطَضي هستَخة ّييط تاضس، ضسيسگي تِ خهطم اضتْهاتي   ّطگا .5تثصرٌ  

ايهي آئهيي ًاههِ     7تَاًهس تهِ ههَاظات آى حسهة ههازُ       زض چاضچَب عَاتظ ٍ ٍَاًيي ّييطي ٍ خعائي زض غالحيت هطاخـ ٍضائي است اها ّويتِ اًضهثاعي ههي  

 طي ٌّس.گي تػوين

 ٌّس يا تْطاض ترلو هَخة تطسيس تٌثيِ ذَاّس ضس. توطز زاًطدَ اظ اخطاي احْام ٍ زستَضاتي ِّ ّويتِ اًضثاعي غازض هي .6تثصرٌ  

 تَاًس تِ ٍلّي يا سطپطست ياّوسط زاًطدَ اعالؿ زازُ ضَز. تٌا تِ تطريع ّويتِ اًضثاعي، هَاضز ترلو هي .7تثصرٌ  

تَاًس اخطاي توهام   ّاي اًضثاعي زاًطگاُ ٍ ّويتِ هطّعي اًضثاعي تٌا تِ تطريع هي تػحيح ضىتاض ٍ فسم تْطاض ترلو، ّويتِ زض غَضت احتوال .8تثصرٌ  

َهي ّهن تهِ    يا ترطي اظ حْن ضا پس اظ اذص تقْس تِ حالت تقليٌ زض آٍضًس ٍ زض غَضت تْطاض ّط ًَؿ ترلو، فالٍُ تط افوال هداظات خطم خسيس، حْن تقلي

تاضس ٍ افتثهاض اخهطاي احْهام تقليَهي تهِ ضهطط فهسم         َاّس آهس ٍ استيازُ اظ هَعَؿ ايي تثػطُ زض عَل هست تحػيل زاًطدَ ىَظ يْثاض هداظ هياخطاء زض ذ

اً تْطاض ترلو تا پاياى تحػيل زاًطدَ است ٍ زض غَضت فسم تْطاض ترلو زض عَل هست تحػيل، سَاتٌ هحَْهيت اظ پطًٍسُ اٍ ذهاضج ذَاّهس ضهس. عهوٌ    

 ًاهِ ضوَل زاضز اال زض ايي هَاضز: ايي آييي 6تثػطُ تط ّليِ هَاضز ترلو هازُ ايي 

تَظيهـ ههَاز هرهسض ٍ هطهطٍتات      -فضَيت يا ىقاليت زض گطٍّْْاي هلحس، هيسس يا هحهاضب   -استيازُ اظ سالح  -سطٍت هْطض  -افوال ضٌيـ )ظًاٍلَاط(  

 الْلي.

، ّويتِ اًضثاعي زاًطگاّي ِّ ترلو زض ظهاى تحػهيل زاًطهدَ زض آًدها غهَضت گطىتهِ اسهت ضسهيسگي        تِ ترليات زاًطدَياى هْواى ٍ اًتَالي.9تثصرٌ  

ي حْهن  ذَاّس ّطز ٍ چٌاًچِ زض هٍَـ اخطاي حْن، زاًطدَ زض آى زاًطگاُ ًثاضس، ّويتِ اًضثاعي زاًطگاّي ِّ هحل تحػيل زاًطدَ است هْلو تِ اخهطا 

 غازضُ ذَاّس ضس.

 . وحًٌ اعتراض کردن داوشجً تٍ آراء صادر شذ8ٌمادٌ  

ضٍظ ازاضي  10تَاًهس ؽهطه ههست     ( زاًطدَ ههي 7هازُ  -/الو 2/الو ٍ 1ٌّس )تٌسّاي  الو( زض هَضز احْاهي ِّ ّويتِ اًضثاعي تسٍي زاًطگاُ غازض هي 

 ضتظ تسلين ٌّس تا زض آى ّويتِ تدسيس ًؾط ضَز. ياظ تاضيد ضؤيت حْن اٍليِ، افتطاؼ ذَز ضا تِ ّويتِ اًضثاعي تدسيسًؾط زاًطگاُ ش

ضٍظ ازاضي اظ تهاضيد   10/الو هطخـ تدسيس ًؾط ّواى ّويتِ اًضثاعي تسٍي اسهت ٍ زاًطهدَ تايهس ؽهطه ههست      2/الو ٍ 1زض هَضز احْام تٌسّاي  تثصرٌ: 

 ضؤيت حْن اٍليِ، افتطاؼ ذَز ضا تِ آى ّويتِ تسلين ٌّس تا حْن ٍغقي غازض ضَز.

( ًحَُ ٍ هطاحل غسٍض حْن ٍ افتطاؼ زاًطهدَ تهسيي تطتيهة    7ٌّس )تٌسّاي الو ٍ ب هازُ  هَضز تػويواتي ِّ ّويتِ هطّعي اًضثاعي اتراش هي ب( زض 

 ذَاّس تَز:

ظ حْهن ّتثهي )حْهن    ه ب( ّويتِ هطّعي اتتسا ًؾط ذَز ضا زض هَضز تٌثيِ هَضز ًؾط ِّ تايس زضتاضُ زاًطدَ افوال ضَز اظ عطيٌ زاًطهگاُ ٍ يها ضأسهاً تَسه    1 

 ضساًس. اٍليِ( تِ اعالؿ ٍي هي



تَاًس ؽطه هست زٍ ّيتِ پس اظ اتالك حْن، زىافيِ ذَز ضا تِ ّويتِ هطّعي )اظ عطيٌ ّويتِ اًضهثاعي زاًطهگاُ يها هسهتَيواً تهِ ّويتهِ        ه ب( زاًطدَ هي2 

 هطّعي اًضثاعي تا اضسال ضًٍَضت تِ ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ اضسال ًوايس(.

 ٌّس. ( ّويتِ هطّعي پس اظ هالحؾِ زىافيِ زاًطدَ، حساّثط ؽطه هست يْواُ حْن ٍغقي ضا غازض هيه ب3 

ضثاعي ِت ّط ضْل هوْي هي .1تثصرٌ   طگاُ يا ّويتِ هطّعي ًا ضثاعي زًا طهدَي هترلهو اتهالك       تايس تا يْواُ پس احْام اٍليِ غازضُ اظ سَي ّويتِ ًا اظ غهسٍض تهِ زًا

 ضَز.

 االخطاء ًيست. تا ظهاى غسٍض حْن ٍغقي، الظم 8هازُ  1ٍليِ تا ضفايت هَعَؿ تثػطُ احْام ا .2تثصرٌ  

زض غَضتي ِّ زاًطدَ تِ زاليل ميط هَخِ اظ افالم ضؤيت حْن اٍليِ استٌْاه ٌّس حٌ افتطاؼ اظ ٍي سهلة ذَاّهس ضهس.)هطخـ تطهريع ميهط       .3تثصرٌ  

 هَخِ تَزى، ّويتِ اًضثاعي است(.

ّاي اًضثاعي هَؽيٌس تا ّويتِ هطّعي زض اضسال پطًٍسُ ٍ يا هَاضز زضذَاستي زيگهط ّوْهاضي ٌٌّهس ٍ احْهام غهازضُ اظ سهَي ّويتهِ         ّليِ ّويتِ .9مادٌ  

 هطّعي اًضثاعي ضا اخطاء ٌٌّس.

 ًاهِ زض زاًطگاُ است. ضئيس زاًطگاُ هس َل ًؾاضت تطحسي اخطاي ّليِ هسائل هطتَط تِ ايي آييي .10مادٌ  

 هطخـ ضسيسگي تسٍي ٍ ًْائي تِ ترليات زاًطدَياى ٍاتستِ، ّويتِ هطّعي اًضثاعي زاًطدَياى است. .11ٌ ماد 

زض غَضتي ِّ هطاخـ اهٌيتي يا ٍضائي تطريع تِ غالحيت يا فسم غالحيت تحػيل زاًطدَئي تسٌّس، تايس هطاتة ضا ّتثاً تها شّهط ًهَؿ ٍ هيهعاى      .12مادٌ  

اضسال ٌٌّس تا ّويتِ هطّعي اًضثاعي تطاساس هَاضز اضايهِ ضهسُ، زض ذػهَظ ازاههِ يها فهسم ازاههِ يها چگهًَگي تحػهيل            ترلو تِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي

 گيطي ٌّس. تِ ّط حال هطخـ تطريع غالحيت يا فسم غالحيت تحػيل زاًطدَياى ّويتِ هطّعي اًضثاعي است. زاًطدَ تػوين

ّا، هداظ تِ تطْيل ّويتِ اًضثاعي اًهس ٍ ٍاتسهتگي آًْها تهِ ّويتهِ       ّاي اٍواضي سايط زاًطگاُ ٍ زاًطْسُ ّاي خاهـ ّاي ٍاتستِ تِ زاًطگاُ زاًطْسُ .1تثصرٌ  

ّا ّويتِ اًضثاعي تدسيهس ًؾهط    گًَِ زاًطْسُ هطّعي اًضثاعي اظ عطيٌ ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ است. هطخـ تطريع عطٍضت تطْيل ّويتِ اًضثاعي زض ايي

ّها حسهة ههَضز تاپيطهٌْاز ضئهيس       گًَِ زاًطهْسُ  ّاي اًضثاعي ايي ْسُ ّويتِ هطّعي اًضثاعي است ٍ تطّية افضاء ّويتِزاًطگاُ است ٍ غسٍض هدَظ تِ ف

 ضًَس. زاًطگاُ ٍ تأييس ّويتِ هطّعي اًضثاعي اًتراب هي

ًيطٍّاي هسهلح هػهَب هَهام هقؾهن      ًاهِ اًضثاعي ّاي ٍاتستِ تِ ًيطٍّاي هسلح ّليِ ترليات زاًطدَياى فضَ ًيطٍّاي هسلح ذَز ضا ٍىٌ آييي زاًطگاُ .2تثصرٌ  

ٌّهس.   حالهِ ههي  ضّثطي ٍ ىطهاًسّي هقؾن ّل ٍَا ضسيسگي ذَاٌّس ّطز ٍ زض غَضت هحطٍهيت زائن زاًطدَ اظ ازاهِ تحػيل، هطاتة ضاتِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي ا

غالحيت ازاهِ تحػيل زض ّويتِ هطّهعي اًضهثاعي، تطاسهاس عهَاتظ سهاظهاى      ّاي ميط ٍاتستِ تِ ًيطٍّاي هسلح پس اظ تأييس  ازاهِ تحػيل ايي زاًطدَ زض زاًطگاُ

 سٌدص ذَاّس تَز.

 تَاًس تِ ترليات زاًطدَياى ضسيسگي ٌّس. زض غَضت ٍغَل گعاضش، ّويتِ هطّعي اًضثاعي اتتسائاً تٌاتِ تطريع هي .3تثصرٌ  

ػَية زض ضَضاي فالي اًَالب ىطٌّگي تَسظ ٍظاضتيي ىطٌّهگ ٍ آههَظش فهالي ٍ    ًاهِ اخطايي ايي آئيي ًاهِ زض ؽطه هست يْواُ پس اظ ت ضيَُ .13مادٌ  

 ّا اتالك ذَاّس ضس. تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي تْيِ ٍ تطاي اخطاء تِ ّليِ زاًطگاُ

االخطاء اسهت   ظ تاضيد تػَية الظمضَضاي فالي اًَالب ىطٌّگي تػَية ضس ٍ ا 14/6/74تثػطُ زض خلسِ  30تٌس ٍ  54هازُ ٍ  14ًاهِ زض  ايي آييي .14مادٌ  

 ًاهِ ىاٍس افتثاض است. ّاي هنايط تا ايي آييي ّا ٍ ترطٌاهِ ًاهِ ٍ ّليِ آييي



 

 

 9/2/76جلسٍ شًراي عالي اوقالب فرَىگي مًرخ  395مصًتٍ 

 )درتارٌ افزايش ترکية کميتٍ مرکزي اوضثاطي داوشجًيان 

 وامٍ( آييه 5مادٌ   4ي اصالح تىذ 

  

 ٍظاضت ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي( اعاىِ ضَز. 23/10/75/م/ٍ هَضخ 2510پيطٌْاز اىعايص تطّية ّويتِ هطّعي اًضثاعي زاًطدَياى )ًاهِ ضواضُ  

 ّا تٌا تِ زفَت زتيط ّويتِ هطّعي اًضثاعي.   . ضئيس يْي اظ زاًطگا8ُ 

 آئيي ًاهِ تسيي ضطح اغالح ضَز. 5هازُ  4ّوچٌيي تٌس  

 . سطپطست زتيطذاًِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي زاًطدَياى تسٍى حٌ ضأي تِ فٌَاى زتيط ّويتِ.4 

  

  

 اکثر َاشمي رفسىجاوي

 اوقالب فرَىگيجمًُر ي رئيس شًراي عالي  رئيس

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 َاي اوضثاطي داوشجًياناصالحيٍ ترکية اعضاي کميتٍ

  

ّاي اًضهثاعي،   ّاي پيطيي اظ فولْطز ّويتِ ضَضاي فالي اًَالب ىطٌّگي ٍ تاتْيِ تط تدطتِ 5/8/77ٍ  21/7/77هَضخ  430ٍ  429تِ استٌاز تٌس اٍل خلسات  

 گطزز. ّا ٍ ّويتِ هطّعي اًضثاعي ٍ ضطايظ فضَيت آًْا تِ ضطح ظيط تقييي هي ّاي اًضثاعي زاًطگاُ تطّية ّويتِ

 الف( ترکية اعضاي کميتٍ اوضثاطي تذيي داوشگاٌ 

 . هقاٍى زاًطدَيي ىطٌّگي زاًطگاُ تقٌَاى ضئيس ّويتِ تسٍي1 

 األذتياض ايطاى . هس َل زىتط ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ يا ًوايٌسُ تام2 

 . يْي اظ افضاي ّيأت فلوي زاًطگاُ تِ اًتراب ضئيس زاًطگا3ُ 

 دَي زاًطگاُ تِ اًتراب ضئيس زاًطگاُ. زٍ ًيط زاًط4 

 . زتيط ّويتِ اًضثاعي تسٍي تِ پيطٌْاز ضئيس ّويتِ تسٍي ٍ حْن ضئيس زاًطگاُ، تسٍى زاضتي حٌ ضأي5 

ضهَز ٍ تػهويوات آى تها سهِ ضأي هَاىهٌ تهِ تػهَية         خلسات تا حضَض ضئيس ّويتِ اًضثاعي تسٍي ٍ حساٍل زٍ فضهَ غهاحة ضأي تطهْيل ههي     تثصرٌ: 

 ضسس. هي

 ب( ترکية اعضاي کميتٍ اوضثاطي تجذيذ وظر داوشگاٌ 

 . ضئيس زاًطگاُ تِ فٌَاى ضئيس ّويتِ تدسيس ًؾط1 

 . هس َل زىتط ًْاز ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگا2ُ 

 . هقاٍى زاًطدَيي ىطٌّگي زاًطگاُ تِ فٌَاى زتيط ّويتِ تدسيسًؾط3 

 راب ضئيس زاًطگاُ )ميط اظ افضاي ّويتِ تسٍي(. يْي اظ افضاي ّيأت فلوي زاًطگاُ تِ اًت4 

طگاُ )ميط اظ افضاي ّويتِ تسٍي(5   تراب ضئيس زًا طگاُ ِت ًا طدَي زًا  . يِ ًيط زًا

 خلسات ّويتِ تدسيسًؾط تا حضَض ضئيس ّويتِ ٍ حساٍل زٍ فضَ زيگط تطْيل ضسُ ٍ هػَتات آى تا سِ ضأي هَاىٌ ٍاتل اخطاء است.  تثصرٌ: 

 ج( ترکية اعضاي کميتٍ مرکزي اوضثاطي داوشجًيان 

. هقاٍى زاًطدَيي ٍظاضت ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي يا هقاٍى زاًطدَيي ىطٌّگي ٍظاضت تْساضت، زضههاى ٍ آههَظش پعضهْي حسهة ههَضز تهِ فٌهَاى ضئهيس         1 

 ّويتِ.

 آهَظش پعضْي حسة هَضز.. هسيط ّل زاًطدَياى زاذل ٍظاضت ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي يا ٍظاضت تْساضت، زضهاى ٍ 2 

ّا ٍ حْن ٍظيهط ىطٌّهگ ٍ    ّا تِ پيطٌْاز ضئيس ًْازًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض زاًطگاُ . هس َل زىتط ًوايٌسگي هَام هقؾن ضّثطي زض يْي اظ زاًطگا3ُ 

 آهَظش فالي يا ٍظيط تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي، حسة هَضز.

ّا تِ پيطٌْاز ضئهيس ّويتهِ هطّهعي اًضهثاعي ٍ حْهن ٍظيهط ىطٌّهگ ٍ آههَظش فهالي يها ٍظيهط             فلوي زاًطگاُ زاى اظ تيي افضاي ّيأت . يِ ًيط ح4ًََ 

 تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي، حسة هَضز.



اى ٍ ّا تِ پيطٌْاز ضئيس ّويتِ هطّعي اًضثاعي ٍ حْن ٍظيط ىطٌّگ ٍ آهَظش فهالي يها ٍظيهط تْساضهت، زضهه      . يِ ًيط اظ افضاي ّيأت فلوي زاًطگا5ُ 

 آهَظش پعضْي حسة هَضز.

ّا تِ پيطٌْاز ضئيس ّويتِ هطّعي اًضثاعي ٍ حْن ٍظيط ىطٌّهگ ٍ آههَظش فهالي يها ٍظاضت،      . يِ ًيط زاًطدَ اظ هياى افضاي ّويتِ اًضثاعي زاًطگا6ُ 

 زضهاى ٍ آهَظش پعضْي حسة هَضز.

 ّا تٌا تِ زفَت ضئيس ّويتِ هطّعي اًضثاعي . ضئيس يا هقاٍى زاًطدَيي ٍ ىطٌّگي يْي اظ زاًطگاُ 7 

اى ٍ .  زتيط ّويتِ هطّعي اًضثاعي زاًطدَياى تِ پيطٌْاز ضئيس ّويتِ هطّعي اًضثاعي ٍ حْن ٍظيط ىطٌّگ ٍ آهَظش فهالي ٍ يها ٍظيهط تْساضهت، زضهه     8 

 حٌ ضأي. آهَظش پعضْي حسة هَضز، تسٍى زاضتي

ضأي هَاىهٌ اظ تهيي افضهاي حاعهط      4ياتس ٍ تػويوات خلسهِ تها حهساٍل     فضَ غاحة ضأي ضسويت هي 5خلسات ّويتِ هطّعي اًضثاعي تا حضَض  تثصرٌ: 

 االخطاء است. هقتثط تَزُ ٍ زض غَضت غسٍض حْن ٍغقي، الظم

 د( شرايط عضًيت 

ضهًَس تايهس زض تَهَي ٍ اسهتَالل ًؾهط اظ حسهي ضهْطت تطذهَضزاض          ّاي اًضثاعي ِّ تا ضرػيت حَيَي تِ فضَيت ايي ًْاز اًتراب هي ّليِ افضاي ّويتِ 

 تَزُ، هَضز ٍثًَ ٍ ىاٍس سَء ساتَِ تاضٌس.

َزى ضهطايظ ىهًَ تايهس هتأّهل تاضهٌس. ّوچٌهيي زض       ضهًَس، فهالٍُ تهط زاضا ته     ّهاي اًضهثاعي اًترهاب ههي     افضاي ّيأت فلوي ِّ تِ فضَيت ّويتِ .1تثصرٌ  

 ضَز، تْتط است فضَ ّيأت فلوي اظ تيي افضاي ّيأت فلوي هسضس زض ظهيٌِ حًََ اًتراب ضَز. ّايي ِّ ضضتِ حًََ تسضيس هي زاًطگاُ

 س:  ّاي اًضثاعي فالٍُ تط احطاظ ضطائظ هصَّض تايس ٍاخس ضطايظ ظيط ًيع تاضٌ زاًطدَياى فضَ ّويتِ .2تثصرٌ  

 . اظ ًؾط تََي ٍ اذالً تيي زاًطدَياى حسي اضتْاض زاضتِ ٍ تطخيحاً هتأّل ٍ اظ زاًطدَياى زٍضُ ّاضضٌاسي اضضس يا زّتطي تاضٌس.1 

ُ سهاًس . حساٍل ًيوي اظ ٍاحسّاي آهَظضي زٍضُ تحػيلي ذَز ضا گصضاًسُ تاضٌس هگط آًِْ هَاعـ تحػيلي پيطيي ذهَز ضا زض ّوهاى زاًطهگاُ تهِ پايهاى ض     2 

 تاضٌس.

 . زض عي هست تحػيل ذَز زض زاًطگاُ هططٍط ًطسُ ٍ حْن اًضثاعي ًيع زضياىت ًْطزُ تاضٌس.3 

ّا تطخيحًا اظ هيهاى افضهاي ّيهأت فلوهي زاًطهگاُ ٍ زض ميهط ايٌػهَضت اظ تهيي ّاضٌّهاى زاًطهگاُ ّهِ ٍاخهس ضتثهِ               ّاي تسٍي زاًطگاُ زتيط ّويتِ .3تثصرٌ  

ضَز، هططٍط تط آًِْ هتأّل ٍ زاضاي حسي ضْطت  ّاي اًضثاعي ضا زاضًس اًتراب هي زاًطدَياًي ِّ ضطايظ فضَيت زض ّويتِ ّاضضٌاسي يا تاالتط ّستٌس ٍ يا

 زض تطذَضز هٌاسة تا زاًطدَياى تَزُ ٍ فضَ زاضاي ضأي زض ّويتِ اًضثاعي ًيع ًثاضٌس.

ٍ ايي اًتراب ٍاتل توسيس است. چٌاًچِ ّطيهِ اظ افضهاي ىهًَ سهِ خلسهِ       ضًَس ّاي اًضثاعي تِ هست زٍ سال اًتراب هي افضاي هٌترة ّويتِ .4تثصرٌ  

ههاُ ًساضهتِ تاضهس يها زض غهَضت احهطاظ فهسم         3هتٌاٍب ميثت ميط هَخِّ زاضتِ يا تِ ّط زليل اهْاى حضهَض زض خلسهات ّويتهِ اًضهثاعي ضا تهِ ههست تهيص اظ        

 اٍسام ٌّس. تطريع هَخِّ ٍ ميط هَخِّ تَزى ميثت تِ فْسُ ضئيس ّويتِ است. تَاًس تِ خايگعيٌي ٍي تا اًتراب ىطز خسيس غالحيت، ضئيس ّويتِ هي

 تَاًس تٌا تِ تطريع اظ اىطاز هغلـ تطاي ضطّت زض خلسات ّويتِ اًضثاعي تسٍى زاضتي حٌ ضأي زفَت ٌّس. ضئيس ّويتِ اًضثاعي هي .5تثصرٌ  

تِ تػَية ٍظضاي ىطٌّگ ٍ آههَظش فهالي ٍ    9/12/78ػطُ تِ ضطح ىًَ، زض تاضيد ّاي اًضثاعي زاًطدَياى زض چْاضتٌس ٍ ّطت تث تطّية افضاي ّويتِ 

 تاضس ٍ ّليِ هػَتات هنايط تا آى ىاٍس افتثاض است. االخطاء هي تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي ضسيس ٍ اظ تاضيد اتالك الظم



  

 

 وامٍ اوضثاطي داوشجًيانوامٍ اجرايي آييهشيًٌ

  

 گفتار ايل: تخلفات ي تىثيُات 

 . تفکيک تىثيُات1 

 ضًَس:   آييي ًاهِ تِ غَضت ظيط تيْيِ هي 7تط احْام اًضثاعي تٌثيْات هازُ  تِ هٌؾَض استٌاز ٍ تغثيٌ زٍيٌ 

 تَاًس افوال ضَز. ّاي زاًطگاُ يا ّويتِ هطّعي اًضثاعي ًسثت تِ زاًطدَياى هي الو( تٌثيْاتي ِّ تا حْن ّويتِ 

 . احضاض ٍ اذغاض ضياّي 1 

 طًٍسُ زاًطدَ. تصّط ّتثي تسٍى زضج زض پ2 

 . اذغاض ّتثي تسٍى زضج زض پطًٍسُ زاًطد3َ 

 . تصّط ّتثي ٍ زضج زض پطًٍسُ زاًطدَ 4 

 . تَتيد ّتثي ٍ زضج زض پطًٍسُ زاًطد5َ 

 زض زضٍس هطتَط تِ ترلو 25/0. زازى ًوطُ 6 

 . هحطٍهيت اظ تسْيالت ضىاّي زاًطگاُ اظ ٍثيل ٍام، ذَاتگاُ ٍ ميط7ُ 

 زاًطدَ زض هَاضزي ِّ ترلو هٌدط تِ ايداز عطض ٍ ظياى تِ زاًطگاُ يا تيت الوال ضسُ تاضس.. زضياىت ذساضت اظ 8 

 . هٌـ هٍَت اظ تحػيل تِ هست يِ ًيوسال تسٍى احتساب سٌَات9 

 هست يِ ًيوسال تا احتساب سٌَات . هٌـ هٍَت اظ تحػيل ت10ِ 

 . هٌـ هٍَت اظ تحػيل تِ هست زٍ ًيوسال تسٍى احتساب سٌَات11 

 . هٌـ هٍَت اظ تحػيل تِ هست زٍ ًيوسال تا احتساب سٌَات12 

طدَ هي   ضثاعي ًسثت ِت زًا س افوال ضَز: ب( تٌثيْاتي ِّ ىَظ تا حْن ّويتِ هطّعي ًا  تًَا

 . تنييط هحل تحػيل زاًطدَ )ّوطاُ تا تنييط ضضتِ تحػيلي زض غَضت لعٍم(13 

 . تثسيل زٍضُ تحػيلي زاًطدَ اظ ضٍظاًِ تِ ضثا14ًِ 

 . هٌـ هٍَت اظ تحػيل تِ هست سِ ًيوسال تسٍى احتساب سٌَات15 

 . هٌـ هٍَت اظ تحػيل تِ هست سِ ًيوسال تا احتساب سٌَات16 

 . هٌـ هٍَت اظ تحػيل تِ هست چْاض ًيوسال تسٍى احتساب سٌَات17 

 هست چْاض ًيوسال تا احتساب سٌَات . هٌـ هٍَت اظ تحػيل ت18ِ 

 طگاُ تا حيؼ حٌ ضطّت هدسز زض آظهَى ٍضٍزي. اذطاج زاًطدَ اظ زا19ً 



 سال 5ّا تا  . هحطٍهيت اظ تحػيل زض ّليِ زاًطگا20ُ 

تها   9ٍ ًيع تطّية تٌثيْات تٌسّاي  5تا  1تا يْي اظ تٌسّاي  8تا  6غسٍض احْام تطّيثي زض هَضز يِ ترلو تٌْا تِ غَضت تطّية تٌثيْات تٌسّاي  تثصرٌ: 

 هداظ است. 14ٍ  13تا تٌسّاي  18تا  15ٍ  12

 اظ ايي ترص خاضي است هططٍط تطآًِْ اظ هحسٍزُ تٌثيْات تقييي ضسُ زض آًْا ذاضج ًطَز. 2ايي تثػطُ تط ّليِ هَاضز ترليات هٌسضج زض هازُ  

 . تفکيک تخلفات ي تخصيص تىثيُات2 

اظ  1ايي آييي ًاهِ تا ٍيس تٌثيْهات هتٌاسهة تطاسهاس ههازُ      6زض هازُ ًاهِ اًضثاعي زاًطدَياى، ترليات هٌسضج  آييي 7هازُ  3زض ضاستاي تقوين اخطاي تثػطُ  

 ضًَس. ايي ترص تِ ضطح ظيط تيػيل زازُ هي

 َاي اوضثاطي داوشگاٌ ي کميتٍ مرکزي اوضثاطي وامٍ حذيد اختيارات ي يظايف کميتٍ آييه .6مادٌ  

 )از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، رشوه، اختالس، قتل(. الف( رسيذگي به جرائم عمومي داوشجويان 

 تهذيذ، تطميع، توهيه، فحاشي، هتاکي، افتراء ـ الف(1 

 الو( تْسيس يا اضفاب يا سلة اهٌيت 1ه1

 الو( تغويـ 1ه2

 الو( تَّيي يا ىحاضي يا ّتاّي   1ه3

 الو( اىتطاء يا ًطط اّاشية 1ه4

ضهَز.زض غهَضتي ّهِ ضهاّي يْهي اظ افضهاي ّيهأت فلوهي يها           ايي ضيَُ ًاهِ هحَْم ههي  1هازُ   5تا  1هطتْة ّطيِ اظ تٌسّاي ىًَ تِ يْي اظ تٌسّاي  

 تطسيس ضَز. 13ٍ زض غَضت تْطاض تا تٌس  10تا  7تَاًس تِ تٌسّاي  هس َالى يا ّاضهٌساى زاًطگاُ تاضس، تٌثيِ هي

 ـ الف( ضرب ي جرح 2 

ضهَز. زض غهَضتي ّهِ هضهطٍب يْهي اظ افضهاي        ( هحْهَم ههي  6)تِ خع تٌس  9تا  4غَضت ٍخَز ضاّي هطتْة تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي زض  

 تطسيس ضَز. 13تَاًس تا تٌس  ّيأت فلوي يا هس َالى يا ّاضهٌساى زاًطگاُ تاضس، يا زض غَضت تْطاض، تٌثيِ هي

 تطسيس ضَز. 16تَاًس هتٌاسة تا هَضز تا تٌس  ضسيس تَزُ يا هٌدط تِ هحَْهيت ٍضايي ضسُ تاضس تٌثيِ هي زض غَضتي ِّ هيعاى عطب ٍ خطح تسياض 

 ـ الف( جعل3 

 ه الو( خقل اسٌاز زٍلتي )ذاضج اظ زاًطگاُ(:3ه1

)تهِ خهع    12تا  5هٌسضج زض تٌسّاي زض غَضت هحَْهيت ٍضايي، هترلو هتٌاسة تا احْام ٍضايي ِّ زض هَضز ٍي غازض ضسُ تاضس، تِ يْي اظ هداظاتْاي 

 ضَز. ( هحَْم هي6تٌس 

 ه الو( خقل اهضاي اساتيس يا هس َالى زاًطگاُ:3ه2

ضَز. زض غَضتي ِّ خقل هٌدط تِ تحػيل ًوهطُ ٍثهَلي زض زضٍس زاًطهگاّي ًيهع ضهسُ       هحَْم هي 5تا  3هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ضَز.  ًيع هحَْم هي 10تا  7اظ هداظاتْاي تٌسّاي  ٍ يْي 6تاضس، هترلو، تِ تٌس 

 ه الو( اضايِ اسٌاز خقلي تِ زاًطگاُ:3ه3 



ضَز. زض غَضتي ِّ سٌس خقلي هٌدط تهِ ٍثهَلي زض زضٍس زاًطهگاّي يها تنييهط زض ًوهطُ        هحَْم هي 5تا  3هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

ضَز ٍ زض غَضتي ِّ سٌس خقلي هٌدط تهِ پصيطىتهِ ضهسى ٍي     هحَْم هي 10تا  7يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي ٍ  6ضسُ تاضس، هترلو، تِ هداظات تٌس 

 ضَز. هحَْم هي 20تا  13زض زاًطگاُ ضسُ تاضس فالٍُ تط گعاضش تِ ّيأت هطّعي گعيٌص زاًطدَ تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي 

 اىعاضي(: زُ اظ آى )افن اظ اسٌاز هْتَب يا ًطمه الو( خقل اسٌاز زاًطگاُ ٍ استيا3ه4

ضَز ٍ زض غَضتي ِّ ههسضُ هدقهَل گهَاّي گصضاًهسى ٍاحهسّاي زضسهي زاًطهگاُ         هحَْم هي 5تا  3هترلو، تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ضَز. هحَْم هي 10تا  7زض هَضز آى زضٍس، هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  6تاضس، فالٍُ تط اخطاي تٌس  

 ضَز. هحَْم هي 18تا  15يا  12،11ّاي هٌسضج زض تٌسّاي  زض غَضتي ِّ هترلو، گَاّي هثٌي تط ىطامت اظ تحػيل ضا خقل ًوايس تِ يْي اظ هداظات 

 ـ الف( سرقت4 

 الو( سطٍت اهَال ميط هتقلٌ تِ زاًطگاُ: ه 4ه1

 ضَز. تطسيس هي 12تا  9زض غَضت هحَْهيت ٍضايي، هداظات تِ يْي اظ تٌسّاي ضَز.  هحَْم هي 5تا  2هترلو تِ يْي اظ تٌسّاي  

تطهسيس ضهَز. ّوچٌهيي زض غهَضت ّتوهاى       20تَاًس تا تٌهس   اگط اضتْاب سطٍت تا هطاضّت تاًسّاي سطٍت ٍ تا ًَطِ ٍثلي غَضت گطىتِ تاضس، هداظات هي 

 ضَز.  ( افوال هي6)تِ خع تٌس  9تا  1هٌسضج زض تٌسّاي اعالفات زضتاضُ ٍخَز تاًس تا ًَطِ ٍثلي ًيع يْي اظ تٌثيْات 

 ه الو( سطٍت اهَال زاًطگاُ يا ذَاتگاُ:4ه2

افوهال   19تها   9، هتٌاسة تا ٍسهقت ٍ زىقهات ٍٍهَؿ خهطم يْهي اظ هداظاتْهاي هٌهسضج زض تٌهسّاي         8فالٍُ تط هحَْهيت تِ خثطاى ذساضت ٍاضزُ عثٌ تٌس  

 ضَز. هي

 ّاي اهتحاًي: ٍضٍِه الو( سطٍت سإاالت يا 4ه3

 ضَز. هحَْم هي 18تا  15يا يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  12تا  9، تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي 6هترلو فالٍُ تط هحَْهيت تِ تٌس  

 ـ الف( رشًٌ يا اختالس5 

 الو( زازى ضضَُ زض ازاضات ٍ ساظهاًْاي ذاضج اظ زاًطگاُ: 5ه1

 ضَز.   هحَْم هي 5تا  1ايي، هترلو تِ يْي اظ تٌسّاي زض غَضت هحَْهيت ٍض 

 ه الو( زازى ضضَُ تِ يْي اظ ّاضٌّاى زاًطگاُ:5ه2

ضَز. زض غَضتي ِّ اضتْاب خطم هٌدط تِ ًوطُ ٍثَلي هترلو زض يْي اظ زضٍس زاًطهگاّي ضهسُ تاضهس تٌثيهِ      هحَْم هي 5تا  1هترلو تِ يْي اظ تٌسّاي  

 ضَز . ًيع تِ هحَْهيت ٍي اىعٍزُ هي 10تا  9اي ٍ يْي اظ تٌثيْات تٌسّ 6تٌس 

 ه  الو( اذتالس زض اهَال زاًطگاُ يا ذاضج زاًطگاُ:5ه3

 ضَز.   هحَْم هي 13تا  8يا  5تا  3زض غَضت هحَْهيت ٍضايي، هترلو تِ تٌاسة اهَال هَضز اذتالس ٍ هيعاى هطاضّت زض آى تِ يْي اظ تٌسّاي  

 ـ الف( قتل6

 ٍتل:ه الو( اضتْاب 6ه1

 االخطاء است. زض ذػَظ ٍي الظم 20تا  19زض غَضت هحَْهيت ٍضايي، هداظات تٌسّاي  

 ه الو( ضطّت زض ٍتل:6ه2



 ضَز. افوال هي 20تا  15زض غَضت هحَْهيت ٍضايي، يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ب( رسيذگي به تخلفات آموزشي و اداري 

ضهَز. زض غهَضت تْهطاض ترلهو، تٌثيهِ تهِ يْهي اظ         هحَْم ههي  5تا  1ٍ يْي اظ تٌثيْات تٌسّاي  6يِ هٌسضج زض تٌس ه ب( تَلة زض اهتحاى: هترلو، تِ تٌث1 

 ٍاتل تطسيس است. 12تا  9تٌسّاي 

 ه ب( ىطستازى ضرع زيگطي تداي ذَز تِ اهتحاى يا ضطّت تداي زيگطي زض اهتحاى2 

 ه ب( ىطستازى زيگطي تِ خاي ذَز تِ اهتحاى:2ه1

 ضَز.  هحَْم هي 12تا  9ٍ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  6ِ تٌثيِ هٌسضج زض تٌس هترلو، ت 

 ه ب( ضطّت تِ خاي زيگطي زض اهتحاى:2ه2

 ضَز. هحَْم هي 12تا  9هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ّاي زاًطگاُ يا ذَاتگاُ ضَز. ًاهِاضتْاب ّط فولي اظ سَي اضراظ حَيَي ِّ هَخة اذالل يا هعاحوت زض اخطاي تط  ه ب(3

 ه ب( اذالل يا ايداز ٍٍيِ يا ايداز هعاحوت تطاي تطًاهِ يا ًؾن ذَاتگاُ:3ه1

 ضَز. ( هحَْم هي6)تِ خع تٌس  8تا  1هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ّا يا ًؾن زاًطگاُ: ه ب( اذالل يا ايداز ٍٍيِ زض تطًاه3ِه2

ضَز. زض غَضتي ِّ اذالل زض ًؾهن هٌدهط تهِ ايدهاز آضهَب ٍ امتطهاش زض        ( هحَْم هي6)تِ خع تٌس  9تا  1تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  هترلو، تِ يْي اظ 

 ضَز.   هحَْم هي 10تا  7سغح زاًطگاُ يا ذَاتگاُ ضَز، هترلو تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي 

 تطسيس ضَز. 13تا  11تَاًس تِ تٌسّاي  ّوطاُ تاضس، تٌثيِ هيزض غَضتي ِّ اذالل تا تحطيِ زيگطاى يا تطْيل گطٍُ  

 تاضس.   ّا هي ىطٌّگي زاًطگاُ يا يْي اظ ضؤساي زاًطْسُ -ه ب هٌَط تِ تأييس ّتثي هقاٍى زاًطدَيي 3ه2ه ب ٍ  3ه1ضسيسگي تِ ترليات تٌسّاي  تثصرٌ: 

 ه ب( فسم ضفايت هَطضات زاًطگاُ: 3ه3

ضَز ٍ زض غَضت تْطاض، ايهي تٌثيهِ    هحَْم هي 2ٍ  1ّاي هطتَط، ترلو تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  فالٍُ تط افوال تٌثيْات هٌسضج زض آييي ًاهِ 

 ٍاتل تطسيس است. 10تا  7ٍ  5تا  3تا هَاضز هٌسضج زض تٌسّاي 

 ه ب( فسم ضفايت هَطضات ذَاتگاُ:3ه4

ضَز ٍ زض غَضت تْهطاض، تٌثيهِ تها     هحَْم هي 2ٍ  1ّاي هطتَط، هترلو تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  ٌسضج زض آييي ًاهِفالٍُ تط افوال تٌثيْات ه 

 ٍاتل تطسيس است. 7ٍ  5تا  3تٌسّاي 

 الوال   ه ب( ايطاز ذساضت تِ اهَال زاًطگاُ يا ذَاتگاُ يا سايط اهَال تيت4

 ي:ه ب( ايطاز ذساضات تِ اهَال ميط ضرػ4ه1

 ضَز.  ( هحَْم هي6)تِ خع تٌس  10تا  1، تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي 8هطتْة فالٍُ تط هحَْهيت تِ خثطاى ذساضات ٍاضزُ عثٌ تٌس  

 ه ب( ايطاز ذساضات تِ اهَال ضرػي:4ه2

 ضَز.   هحَْم هي 5تا  1تٌسّاي زض غَضت ضْايت غاحة هال، فالٍُ تط هحَْهيت تِ خثطاى ذساضت، تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض  



 تَاًستِ هاًـ اظ ايطاز ذساضت گطزز هطوَل احْام ىًَ است.  ّتواى حَايٌ زض ايي ذػَظ، زض غَضتي ِّ اعالؿ هس َالى زاًطگاُ اظ آى هي تثصرٌ: 

 ج( رسيذگي به تخلفات سياسي   

 يا گطٍّْْاي هحاضب يا هيسس يا اىطاز ٍاتستِ تِ آًْا: ه ج( زازى اعالفات ذاله ٍاٍـ يا ّتواى ٍاٍقيات اظ ضٍي فوس ًسثت تِ ذَز1

ضَز. زض غَضتي ّهِ ترلهو هٌدهط تهِ اًتيهاؿ گطٍّْْهاي ههصَّض گهطزز هدهاظات تهِ            هحَْم هي 5تا  1هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ٍاتل تطسيس است. 14تا  9تٌسّاي 

 ا َّازاضي ٍ اًدام زازى ّط فولي تِ ًيـ آًْا:ه ج( فضَيت زض گطٍّْْاي هحاضب يا هيسس يا هلحس ي2

ظ ه ج( فضَيت يا َّازاضي اظ گطٍّْْاي ميطٍاًًَي هٌحلِ(گطٍّْايي ِّ تِ هَخة احْام ٍضايي ىقاليت آًْا هوٌهَؿ ضهسُ تاضهس). هترلهو تهِ يْهي ا      2ه1

 ضَز.  هحَْم هي 5تا  1تٌثيْات زض تٌسّاي 

 ٍاًًَي هٌحلِ تاضس. ه ج( اًدام افوالي ِّ تِ ًيـ گطٍّْاي ميط2ه2

 ضَز. تقييي هي 14تا  8هداظات هترلو اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ج( ىقاليت ٍ تثليل تِ ًيـ گطٍّْْا ٍ هْاتة الحازي ٍ ميطٍاًًَي:3

هقاًس ًؾام خوَْضي اسهالهي   ضَز. زض غَضتي ِّ ىقاليت تِ ًيـ گطٍّْْاي هحاضب ٍ هحَْم هي 5تا  1هترلو، تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 20ضَز ٍزض غَضت هحَْهيت هترلهو زض هطاخهـ ٍضهايي هدهاظات تها تٌهس        هحَْم هي 14تا  9ايطاى تاضس، هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي 

 ٍاتل تطسيس است.

اضي ٍ استقوال الياػ ضّيِ تغَض ضياّي يا ّتثهي اظ عطيهٌ   ه ج( تَّيي تِ ضقائط اسالهي يا هلي ٍ اضتْاب افوالي تطعس ًؾام خوَْضي اسالهي )هاًٌس ىح4

 ضقاض ًَيسي، پرص افالهيِ ٍ...(:

سّاي    س  8تا  1هترلو ِت يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض ٌت  ضَز.   ( هحَْم هي6)ِت خع ٌت

ت زض غَضتي ِّ اضتْاب فول تِ غَضت خوقي ٍ تِ ٍػس ايداز تلَا ٍ آضَب غَضت گيطز يا هْطضاً ٍ تهسٍى تَخهِ تهِ تٌثيْهات ٍثلهي ٍاٍهـ ضهَز هدهاظا         

 تطسيس ضَز.  13تا  9تَاًس تِ تٌسّاي  هي

 ه ج( ايداز تلَا ٍآضَب زض هحيظ زاًطگاُ:5

سّاي    اي هٌسضج زض ٌت س  13تا  3هداظات هترلو، اظ هداظاْت  ضَز.   ( تقييي هي6)ِت خع ٌت

ض غهَضت  اگط تلَا زض خْت عطتِ ظزى تِ اضّاى ًؾام ٍ تا ّواٌّگي ٍ تطًاهِ ضيعي ٍثلهي يها تها ّهسايت گطٍّْهاي ميهط ٍهاًًَي ذهاضج اظ زاًطهگاُ تاضهس، ز           

 تطسيس ضَز. 20تا  14تَاًس تِ يْي اظ تٌسّاي  هحَْهيت زض هطاخـ ٍضايي هداظات هي

 خلفات اخالقي  د( رسيذگي به ت 

 گًَِ هَاز. ه ز( استقوال هَاز هرسض يا ضطب ذوط يا ٍواض يا هساذلِ زض ذطيس ٍ ىطٍش ٍ تَظيـ ايي1

 ه ز( استيازُ اظ هَاز هرسض:1ه1

سّاي    اي هٌسضج زض ٌت ي اظ هداظاْت س  10تا  4هترلو، ِت ْي  ضَز.   ( هحَْم هي6)ِت خع ٌت

 ه ز( افتياز تِ هَاز هرسض :1ه2



 ضَز. هحَْم هي 16تا  8هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ز( ًگْساضي، ذطيس ٍ ىطٍش يا تَظيـ هَاز هرسض:1ه3

تَاًهس تهِ يْهي اظ     ضَز ٍ زض غَضت هحَْهيت زض هطاخهـ ٍضهايي، هدهاظات ٍي ههي     هحَْم هي 13تا  8هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 تطسيس ضَز. 20تا  14تٌسّاي هَاضز هٌسضج زض 

 ه ز( تطْيل خلسِ يا ّوْاضي تطاي استقوال هَاز هرسض:1ه4

ٍ زض غَضت هحَْهيت زض هطاخـ ٍضايي تِ يْي اظ هداظاتْهاي هٌهسضج    16تا  8هترلو، زض غَضت استيازُ اظ اهاّي ٍاتستِ تِ زاًطگاُ تِ يْي اظ تٌسّاي  

 ضَز. هحَْم هي 20تا  11زض تٌسّاي 

 استيازُ اظ هططٍتات الْلي:ه ز( 1ه5

 ضَز.   هحَْم هي 7يا  5تا  3هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

تَاًهس تهِ    اگط ترلو زض اهاّي ٍاتستِ تِ زاًطگاُ ضخ زازُ ٍ آثاض سَء فوهَهي زاضهتِ تاضهس ٍ يها زض غهَضت هحَْهيهت زض هطاخهـ ٍضهايي، تٌثيهِ ٍي ههي           

 ( تطسيس ضَز.6)تِ خع تٌس  13 تا 9هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي 

 ه ز( ذطيس ٍ ىطٍش ٍ تَظيـ هططٍتات الْلي:  1ه6

ُ      هحَْم هي 12تا  8هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي   تهطزاضي ضهسُ    ضَز. زض غَضتي ِّ اظ اهاّي ٍاتستِ تِ زاًطهگاُ تهطاي ايهي هٌؾهَض تْهط

 20تها   13تَاًهس تهِ ههَاضز هٌهسضج زض تٌهسّاي       زض غَضت هحَْهيت زض هطاخـ ٍضايي، هدهاظات ٍي ههي  ٍاتل تطسيس است. ّوچٌيي  16تاضس، تٌثيِ ٍي تا تٌس 

 تطسيس ضَز.

 ه ز( تطْيل خلسِ خْت استيازُ اظ هططٍتات الْلي:  1ه7

 ضَز.   هحَْم هي 19تا  11هترلو، زض غَضت هحَْهيت زض هطاخـ ٍضايي تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 يازُ اظ اتعاض ٍواض:ه ز( است1ه8

 ضَز.  هحَْم هي 4تا  1هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ز( تطٍيح ٍ تَظيـ اتعاض ٍواض:1ه9

 ضَز.  هحَْم هي 7ٍ يا  5تا  3هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 گًَِ ٍسايل. دي يا هساذلِ زض ذطيس ٍ ىطٍش يا تْثيط ٍ تَظيـ ايياي هستْ ّاي ضاياًِ ه ز( استيازُ اظ ًَاضّاي ٍيسيَيي يا غَتي يا لَح2ِ

 اي حاٍي تػاٍيط هستْدي:   ّاي ضاياًِ ه ز( استيازُ اظ ىطآٍضزّاي غَتي ٍ تػَيطي ميط هداظ، فْس، ىيلن يا لَح2ِه1

 ضَز.  هحَْم هي 7ٍ يا  5تا  1هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ّاي ىًَ: ذطيس ٍ ىطٍش، تْثيط يا تَظيـ ىطآٍضزُه ز( هساذلِ زض 2ه2

سّاي    اي هٌسضج زض ٌت ي اظ هداظاْت س  10تا  4هترلو ِت ْي  ضَز.   ( هحَْم هي6)ِت خع ٌت

 ه ز( فسم ضفايت پَضص اسالهي ٍ استيازُ اظ پَضص يا آضايص هثتصل:3



سّاي   هسّاي             5تا  1هترلو، ِت يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض ٌت هحْهَم   9تها   7ٍ زض غَضت اغطاض ٍ تْهطاض، هتٌاسهة تها فهطه حهاّن تهط هحهيظ تهِ يْهي اظ تٌثيْهات ٌت

 ضَز.   هي

َ ٍ لقة:4  ه ز( استيازُ يا تَظيـ يا تْثيط هدالت، فْسْاي هستْدي ٍ يا آالت ْل

 فْسْاي هستْدي ٍ يا آالت لَْ ٍ لقة:ه ز( استيازُ اظ ّتة، هدالت، 4ه1

 ضَز.  هحَْم هي 7ٍ يا  5تا  1هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ز( تَظيـ يا تْثيط ّتة، هدالت، فْسْاي هستْدي ٍ يا آالت لَْ ٍلقة:4ه2

 ضَز.   ( تقييي هي6)تِ خع تٌس  10تا  3هداظات هترلو اظ تٌسّاي  

 زاًطدَيي: ه ز( فسم ضفايت ض َى5

 ضَز )هاًٌس فسم ضفايت حًََ زيگطاى، پطذاضگطي، ايداز زضگيطي ٍ...(: ه ز( اضتْاب افوال يا ضىتاضي ِّ ذاله هٌعلت زاًطدَيي هحسَب هي5ه1

 ضَز.  هحَْم هي 4تا  1هترلو تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ز( فسم ضفايت هَاظيي ٍغقي ضطفي زض اضتثاط تا ًاهحطم:5ه2

 ضَز.  ( هحَْم هي6)تِ خع تٌس  9ٍ زض غَضت تْطاض، تا تٌس  4تا  1هترلو، تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ز( ايداز هعاحوت: 5ه3

 ضَز.   هحَْم هي 5تا  1زض غَضت ٍخَز ضاّي ذػَغي، هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ه ز( زاضتي ضاتغِ ًاهططٍؿ: 6

ضهَز ٍ زض غهَضت    ( هحْهَم ههي  6)تِ خع تٌهس   10تا  4ِّ ترلو آثاض فلٌي ٍ هطَْز زاضتِ تاضس هترلو تِ يْي اظ تٌثيْات هٌسضج زض تٌسّاي زض غَضتي  

 ٍاتل تطسيس است.  15تا  11هحَْهيت زض هطاخـ ٍضايي هداظات ٍي تِ تٌسّاي 

 ه ز( تطْيل يا ضطّت زض خلسات ًاهططٍؿ: 7

 ٍؿ:ه ز( ضطّت زض خلسِ ًاهطط7ه1

هحْهَم   15تها   9( ٍ زض غَضت هحَْهيت زض هطاخهـ ٍضهايي تهِ هدهاظاتي اظ تٌهسّاي      6)تِ خع تٌس  9تا 1هترلو تِ يْي اظ هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ضَز.  هي

 ه ز( تطْيل خلسات ًاهططٍؿ يا ّوْاضي زض تطْيل خلسِ ًاهططٍؿ:7ه2

ضهَز ٍ زض غهَضت هحَْهيهت زض هطاخهـ ٍضهايي هدهاظات تها ههَاضز هٌهسضج زض           تقييي ههي  14 تا 7هداظات هترلو اظ تيي هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ٍاتل تطسيس است.  18تا  15تٌسّاي 

 ه ز(  اًدام فول هٌاىي فيت: 8

 11زض تٌهسّاي   ( ٍ زض غَضت هحَْهيت زض هطاخـ ٍضايي اظ هداظاتْاي هٌهسضج 6)تِ خع تٌس 13تا  5هداظات هترلو اظ تيي هداظاتْاي هٌسضج زض تٌسّاي  

 ضَز.   تقييي هي 20تا 

 



 گفتار ديم: وحًٌ رسيذگي ي صذير احکام 

 گطزز: آييي ًاهِ اًضثاعي تِ ضطح ظيط تسٍيي ٍ تثييي هي 12ٍ  9ٍ  7ّاي  تطذي اظ هَاضز هٌسضج زض هازُ 

ّاي ضسيسُ زض هَضز زاًطدَياى اظ سَي ّط يِ اظ اضراظ حَيَي يا حٍََي زض زاذهل يها ذهاضج اظ     تَاًٌس تِ ّليِ گعاضش ّا هي ّاي اًضثاعي زاًطگاُ . ّويت1ِ 

 زاًطگاُ ضسيسگي ٍ زض غَضت احطاظ ٍٍَؿ ترلو زض حس اذتياضات ذَز حْن غازض ًوايٌس.

عطيٌ اضراظ حَيَي يا حٍََي زض ذػَظ ترليات آهَظضي ٍ ازاضي هٌَط تِ تأييس ّتثي هقاًٍت آهَظضهي   ّاي ضسيسُ اظ ضسيسگي تِ گعاضش .1تثصرٌ  

 تاضس.   ىطٌّگي زاًطگاُ هي -يا ازاضي ٍ هالي زاًطگاُ ٍ ضسيسگي تِ ترليات سياسي هٌَط يِ تأييس هقاًٍت زاًطدَيي 

زض هَغـ تحػيلي ٍثلي زاًطدَ زض زاًطگاُ زيگط غَضت گطىتِ تاضس، ًيسهت ٍ هَعهَؿ    ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ هداظ تِ ضسيسگي تِ ترلياتي ِّ .2تثصرٌ  

 تايس تِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي اضخاؿ ضَز.

آيهيي ًاههِ اًضهثاعي     7تٌهس ب ههازُ    4پهصيطز، عثهٌ تثػهطُ     ّاي هقهيي اًدهام ههي    تا تَخِ تِ ايٌِْ اًتؾام اهَض زاذلي زض هحيظ زاًطگاُ تا هس َليت .3تثصرٌ  

يتهِ اًضهثاعي تهِ    ضَز: زض غَضتي ِّ ترلو ًياظ تِ ضسيسگي زض هطاخـ ٍاًًَي ذاضج اظ زاًطگاُ زاضتِ تاضس هَعَؿ تٌْا تايس اظ عطيٌ ّو زاًطدَياى تأّيس هي

اتهالك ًوايهس.   هطاخـ شي ضتظ اًقْاس ياىتِ ٍ زض آًدا پيگيطي ضَز. ضئيس زاًطگاُ هَؽو است ايي هَعَؿ ضا تِ ّليِ ٍسوتْاي زاًطگاُ خْت اعالؿ ٍ اٍهسام  

َب گطزيهسُ ٍ ٍاتهل پيگيهطي    تسيْي است ّطگًَِ اٍسام اظ سَي اضراظ حَيَي يا حٍََي زاًطگاُ ِّ تط ذاله ايي تثػطُ تاضهس ذهَز ترلهو ازاضي هحسه    

 ذَاّس تَز.

طدَياى تٌْا اظ عطيٌ ّويتِ .4تثصرٌ   ضثاعي زض ذػَظ زًا ضثاعي غَضت هي غسٍض احْام ًا ازّها خهع زض هَهام اخهطاي احْهام غهازض ضهسُ اظ         ّاي ًا گيطز ٍ سايط ًْ

ضثاعي هداظ ِت غسٍض يا اخطاي هياز ّيچ سَي ّويتِ ضثاعي ًوي ّاي ًا  تاضٌس.   يِ اظ تٌثيْات ًا

ٍاًَى اساسي(، افضاء ٍ ّاضٌّهاى ّويتهِ اًضهثاعي     25ٍ  22ٍاًًَي ٍ هػًَيت ضْطًٍساى ٍ هٌـ تدسس )اغَل  تطاساس تقليوات اسالهي ٍ اغَل .5تثصرٌ  

ِ خهع زض  هداظ تِ تدسس زض ظًسگي ذػَغي زاًطدَياى ًثَزُ ٍ هَؽيٌس ّليِ اعالفات هطتَط تِ ترلو زاًطدَ ضا هحطهاًِ تلَهي ًوهَزُ ٍ اظ اىطهاي آى )ته    

 آييي ًاهِ اًضثاعي تا ضفايت هػالح زاًطدَ( ذَززاضي ًوايٌس. 7ُ هاز 7هَاضز شّط ضسُ زض تثػطُ 

ُ   1آييي ًاهِ ٍ ترص  6ّاي اًضثاعي پس اظ اتالك ٍ تيْين ّتثي يا ضياّي هَاضز ترليي، عثٌ هازُ  . ّويت2ِ  ًاههِ تهِ زاًطهدَ ٍ پهيص اظ غهسٍض       اظ ايهي ضهيَ

 ضزُ ٍ زىافيات زاًطدَ ضا هَضز تَخِ ٍطاض زٌّس.حْن، زض غَضت زستطسي تِ زاًطدَ اظ ٍي هػاحثِ حضَضي تقول آٍ

ِ    تثصرٌ:  ّهاي اًضهثاعي اظ ٍثيهل تهسٍيي هسهتٌسات، اتهالك ٍ تيْهين ههَاضز ترليهي، هػهاحثِ            اًدام اهَض الظم خْت عطح هَعَؿ ترليهي زض خلسهات ّويته

 حضَضي ٍ هاًٌس آى تقْسُ زتيط ّويتِ است.

ض خلسِ ّويتِ، زتيط ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ هَؽو است ِّ اظ ٍي تطاي حضَض زض خلسِ ّويتهِ  . زض غَضت زضذَاست زاًطدَ خْت زىاؿ حضَضي ز 3 

تَاًهس   تسٍي زفَت تقول آٍضز ٍ هتٌاسة تا هَعَؿ هَضز ضسيسگي تطاي زىاؿ اظ ذَز تِ ٍي ىطغت زّس. زض غَضت فسم حضَض زاًطدَ ّويتِ اًضثاعي هي

 زض مياب زاًطدَ تِ پطًٍسُ ضسيسگي ًوايس.

 گيطز.  زض ّط حال حْن تٌثيْي تسٍى حضَض زاًطدَ غَضت هي رٌ:تثص 



. خلسات ّويتِ اًضثاعي تسٍي زاًطگاُ حسة هَعَؿ ّهط زٍ ّيتهِ يْثهاض ٍ خلسهات ّويتهِ اًضهثاعي تدسيهس ًؾهط زاًطهگاُ زض غهَضت ٍخهَز ههَاضز             4 

ّاي اًضثاعي تايس ًسثت تهِ تطهْيل خلسهات     تِ عطٍضت ضؤساي ّويتِگطزًس. تسيْي است زض هَاضز اعغطاضي ٍ تٌا  اًضثاعي حساٍل ّط هاُ يْثاض تطْيل هي

 ّاي اًضثاعي اٍسام ًوايٌس. القازُ ّويتِ ىًَ

 تايست زاضاي غَضتدلسِ تَزُ ٍ غَضتدلسات تِ اهضاي افضاي حاعط زض خلسِ ضساًيسُ ضَز. . خلسات ّويتِ اًضثاعي تسٍي ٍ تدسيس ًؾط زاًطگاُ هي5 

تاضهس ٍ زض   ؾط زاًطگاُ تٌْا هطخـ هداظ تطاي اضسال پطًٍسُ ترلو زاًطدَياى تهِ ّويتهِ هطّهعي اًضهثاعي خْهت ضسهيسگي ههي       . ّويتِ اًضثاعي تدسيس6ً 

رع ايٌگًَِ هَاضز عطٍضت زاضز غَضتدلسِ ّويتِ اًضثاعي تدسيس ًؾط ِّ تِ اهضاي افضاي حاعط آى ضسيسُ ٍ حاٍي زضذَاست ضسيسگي تا پيطهٌْاز هطه  

ّهاي اضسهالي اظ سهَي زاًطهگاُ ّهِ ىاٍهس غَضتدلسهِ ّويتهِ          ظم تِ ّويتِ هطّعي اضسال گطزز. تسيْي است ّويتِ هطّعي تِ پطًٍهسُ تاضس تْوطاُ سَاتٌ ال هي

 اًضثاعي تدسيس ًؾط زاًطگاُ تاضٌس ضسيسگي ًرَاّس ًوَز.

زتيط ّويتهِ تهِ زاًطهدَي هترلهو اتهالك ًوهَزُ ٍ        ّاي اًضثاعي زاًطگاُ تايس احْام غازضُ ضا حساّثط تايِ هاُ پس اظ غسٍض، تَسظ ضئيس ٍ يا . ّويت7ِ 

 ضسيس زضياىت ٌٌّس.

ّاي اًضثاعي تسٍي ٍ تدسيس ًؾط زاًطگاُ تا ّويتِ هطّعي اًضهثاعي ٍ زيگهط هطاخهـ ذهاضج اظ زاًطهگاُ تايهس تها         . فالٍُ تط احْام غازضُ، ّليِ هْاتثات ّويتِ 8 

 ٍم تا اهضاي ضئيس زاًطگاُ تاضس.اهضاي هقاٍى زاًطدَيي، ىطٌّگي زاًطگاُ ٍ يا زض غَضت لع

 9       ٍ  . ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ هَؽو است حساّثط يْواُ پس اظ غسٍض حْن ٍغقي هطاتة ضا تِ ّويتهِ هطّهعي اًضهثاعي اضسهال زاضز. تهسيْي اسهت ًؾهط 

 حْن ّويتِ هطّعي اًضثاعي زض هَعَؿ احْام غازضُ الظم االتثاؿ است .

 . زض غَضتي ِّ عَالًي ضسى ضسيسگي تِ پطًٍسُ هٌدط تِ هتضطض ضسى زاًطهدَ ضهَز، زاًطهگاُ تايهس تٌحهَي ّهِ هٌهاىي هػهالح ّلّهي زاًطهگاُ ٍ سهايط           10 

 زاًطدَياى ًثاضس زض خثطاى آى اٍسام ًوايس.

ِ آييي ًاهِ( ٍ يا تِ ٍاسغِ عَالً 6هازُ  2اگط تِ زستَض ضئيس زاًطگاُ )عثٌ تثػطُ  .1تثصرٌ   اي(، زاًطهدَ   ي ضسى ضسيسگي تِ پطًٍسُ )تسٍى هدَظ آييي ًاهه

هتحهاى  اظ ضطّت زض اهتحاًات پاياى ًيوسال هحطٍم ضسُ تاضس ٍ حْن اًضثاعي غازض ضسُ حاٍي تٌثيْي ّوتهط اظ هحطٍهيهت يهِ ًيوسهال تاضهس اظ زاًطهدَ ا      

 ة اىعايص هحَْهيت زاًطدَ گطزز.تايست هَخ ضَز. زضّط حال ظهاى ضسيسگي تِ پطًٍسُ فوالً ًوي هدسز گطىتِ هي

اظ ايهي ضهيَُ ًاههِ هَهاضى تها ايهام تطگهعاضي اهتحاًهات پايهاى ًيوسهال            1اظ ترص  1هازُ  18تا  9زض غَضتي ِّ حْن ٍغقي هثٌي تطيْي اظ تٌسّاي  .2تثصرٌ  

 گطزز. تحػيلي غازض ضسُ تاضس، ظهاى اخطاي حْن تِ ًيوسال تحػيلي تقساظ آى هََّل هي

تايست ًتيدِ اٍساهات ذَز ضا زض ايي ذػَظ حهساّثط پهس اظ    ّاي اًضثاعي زاًطگاُ هَؽو تِ اخطاي احْام ّويتِ هطّعي اًضثاعي تَزُ ٍ هي . ّويت11ِ 

ّويتهِ  آييي ًاهِ اًضثاعي تطحسة هَضز ضئهيس يها زتيهط     9يْواُ پس اظ زضياىت حْن تِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي افالم ًوايٌس. زض ميط ايٌػَضت تِ استٌاز هازُ 

 اًضثاعي تدسيس ًؾط زاًطگاُ پاسرگَي فسم اخطاي حْن ّويتِ هطّعي اًضثاعي ذَاٌّس تَز.

تاضس، تايس تِ ّيأت هطّهعي گهعيٌص زاًطهدَ     سال هي 5. ضًٍَضت احْام ّويتِ هطّعي اًضثاعي ِّ حاٍي هحطٍهيت زاًطدَ اظ تحػيل، اظ يْسال تا 12 

 أت ٍ ساظهاى هصَّض هَؽيٌس ًسثت تِ افوال هحطٍهيت ىًَ اٍسام ًوايٌس.ٍ ساظهاى سٌدص آهَظش ّطَض اضسال گطزز ٍ ّي

 

 گفتار سًم: وحًٌ اعتراض داوشجً تٍ آراي صادرٌ ي تخفيف يا تشذيذ احکام 



ضثاعي ِت ضطح ظيط تسٍيي ٍ تثييي هي 8تطذي اظ هَاضز زض هازُ    ًَس:   آييي ًاهِ ًا  ض

 گيطز: تدسيسًؾط زض احْام غازضُ تَسظ ّويتِ اًضثاعي تسٍي زاًطگاُ هغاتٌ ضٍش ظيط غَضت هي - 1 

ضٍظ ازاضي اظ تهاضيد ضؤيهت حْهن(     10ًاهِ پهس اظ ٍغهَل افتهطاؼ زض هَفهس هَهطض )      ايي ضيَُ 1اظ ترص  1هازُ  4تا  1تدسيسًؾط زض احْام اٍليِ تٌسّاي  

   تقْسُ ّواى ّويتِ اًضثاعي تسٍي است.

ضٍظ ازاضي اظ تاضيد ضؤيت حْن( تِ فْسُ ّويتهِ اًضهثاعي تدسيهس ًؾهط      10تِ تقس، پس اظ ٍغَل افتطاؼ زض هَفس هَطض )  5تدسيس ًؾط زض احْام اٍليِ تٌسّاي  

 است.  

ٌهس. زض غهَضتي ّهِ غهسٍض     . ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ ٍ ّويتِ هطّعي هَؽيٌس پس اظ هالحؾِ زىافيِ زاًطدَ، حساّثط تا يِ هاُ حْن ٍغقهي غهازض ٌّ  2 

 تَاًس تا تْويل پطًٍسُ تِ تقَيٌ زضآيس. ضًَس، هْلت هصَّض هي حْن ٍغقي هتٍَو تِ حػَل هساضُ يا اًدام تحَيَات تاضس ِّ تِ ًيـ زاًطدَ تلَي هي

اٍليِ افتطاؼ ًٌوايس حْهن اٍليهِ فيٌهاً     اظ افالم ضؤيت حْن استٌْاه ًوايس يا زض هْلت هَطض ًسثت تِ حْن 8هازُ  3. زض غَضتي ِّ زاًطدَ عثٌ تثػطُ 3 

 ضَز.   ٍغقي هحسَب هي

تَاًس تٌا تِ تطريع ٍ زض غَضت غسٍض حْن اٍليِ ٍ فسم افتطاؼ زاًطدَ زض هْلت هَطض ًسثت تِ تطْيل خلسِ ّويتهِ تدسيهس    ضئيس زاًطگاُ هي تثصرٌ: 

 ًؾط تا ّسه ضفايت حًََ زاًطدَ اٍسام ًوايس.  

ايهي   1اظ ترهص   2ٌّهس يها تْهطاض ترلهو )زض ههَاضزي ّهِ زض ههازُ         . توطز زاًطدَ اظ پصيطش ٍ اخطاي احْام ٍ زستَضاتي ِّ ّويتِ اًضثاعي غازض ههي 4 

 ضَز. 1اظ ترص  1تَاًس هَخة افوال هدسز تٌثيِ ٍ يا يِ تا زٍ زضخِ تطسيس تٌثيِ تطاساس تطتية تٌثيْات هٌسضج زض هازُ  اًس( هي تيٌي ًطسُ ًاهِ پيص ضيَُ

اظ ايهي ههازُ تهِ     20تها   13زض هَضز يِ ترلو، يها تطهسيس هدهاظات تهِ تٌهسّاي       1اظ ترص  1هازُ  12تا  9افوال هدسز هداظاتْاي هَعَؿ تٌسّاي  تثصرٌ: 

 گيطز. پيطٌْاز زاًطگاُ ٍ تأييس ّويتِ هطّعي اًضثاعي هطّعي غَضت هي

آييي ًاهِ ًسثت تِ تقليٌ احْام ذهَز اٍهسام    7هازُ  8تَاًٌس تسٍاً يا پس اظ غسٍض حْن ٍغقي هغاتٌ تا تثػطُ  ّاي اًضثاعي تسٍي يا تدسيس ًؾط هي . ّويت5ِ 

 ٌٌّس.

تَاًس تٌا تِ تطريع اظ ّويتهِ هطّهعي    . زض غَضت تٌثِّ ٍ اغالح ضىتاض زاًطدَي هترلو عي هطاحل تدسيس ًؾط ٍ غسٍض حْن ٍغقي، ضئيس زاًطگاُ هي6 

 ييو زض حْن غازضُ ضا ًوايس.اًضثاعي زضذَاست تر

تَاًس زض پاياى تحػيل زاًطدَ ًسثت تهِ اهحهاء آثهاض تٌثيْهات      . تٌا تِ زضذَاست زاًطدَ ٍ تطريع ّويتِ تدسيسًؾط زاًطگاُ، ّويتِ اًضثاعي زاًطگاُ هي7 

تِ تقس، زض غهَضت زضذَاسهت زاًطهدَ ٍ هَاىَهت ّويتهِ       11ايي ضيَُ ًاهِ اٍسام ًوايس. زض هَضز تٌثيْات تٌسّاي  1اظ ترص  1هازُ  10تا  4هٌسضج زض تٌسّاي 

 تَاًس ًسثت تِ اهحاء آثاض حْن اظ پطًٍسُ زاًطدَ هَاىَت ًوايس. تدسيس ًؾط زاًطگاُ، ّويتِ هطّعي هي

 اهحاء اثط احْام تقليَي ًياظ تِ هَاىَت ّويتِ هطّعي ًساضز. تثصرٌ: 

  

 گفتار چُارم: ساير مًارد 



ِ   . ضسيسگي تِ زضذَاست 1  ّهاي اًضهثاعي زاًطهگاُ يها ّويتهِ هطّهعي        اًػطاه، هيْواًي يا اًتَالي آى زستِ اظ زاًطدَياًي ِّ پطًٍهسُ ترليطهاى زض ّويته

تاضس يا اخطاي احْام اًضثاعي غازض ضسُ زض ذػَظ آًاى تِ اًدام ًطسيسُ است، هٌهَط تهِ هَاىَهت ٍ افهالم ًؾهط ٍغقهي آى        اًضثاعي زض زست ضسيسگي هي

 ّا است.  ّويتِ

ِ      ّاي ميط ٍاتسهتِ تهِ تحػهيل هطهنَل ههي      . ضسيسگي تِ ترليات زاًطدَياى تَضسيِ ًيطٍّاي هسلح ِّ زض زاًطگا2ُ  ّهاي   تاضهٌس حسهة ههَضز تقْهسُ ّويته

 تاضس.   اًضثاعي زاًطدَياى هي

 تاضس.   س هَؽو تِ پصيطش زاًطدَ هي. زض غَضتي ِّ زاًطدَيي عثٌ ًؾط ّويتِ هطّعي اًضثاعي تِ تنييط هحل تحػيل هحَْم ضسُ تاضس زاًطگاُ هَػ3 

ّاي تاتـ ٍظاضت ىطٌّگ ٍ آهَظش فالي ٍ ٍظاضت تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضْي، افن اظ زٍلتي ٍ پيام ًَض، ميط اًتيهافي ٍ   . زاًطدَياى ّليِ زاًطگا4ُ 

 هلعم تِ اخطاي هياز آى ّستٌس. ّاي هعتَض ًاهِ تَزُ ٍ زاًطگاُ ّاضتطزي هطوَل آييي ًاهِ اًضثاعي ٍ ايي ضيَُ -هإسسات فلوي 

ّا ِّ ٌّگام ثثت ًهام اظ زاًطهدَ    ّاي ٍاتستِ تِ زستگاّْا اظ هَطضات ٍ عَاتظ زاذلي آى زاًطگاُ زض هَاضز ضسيسگي تِ ترليات زاًطدَياى زاًطگاُ تثصرٌ: 

هَهطضات تقهاضؼ زاضهتِ تاضهس هَعهَؿ تهطاي ّطگًَهِ اترهاش         ًاهِ اًضثاعي زاًطدَياى يا ضيَُ ًاهِ حاعهط تها آى    ضًَس، زضغَضتي ِّ آييي تطاي ٍي تثييي هي

 گطزز. تػوين تِ ّويتِ هطّعي اًضثاعي اضخاؿ هي

تِ تػَية ٍظاضي ىطٌّگ ٍ آههَظش فهالي ٍ تْساضهت، زضههاى ٍ آههَظش پعضهْي ضسهيس ٍ اظ         9/12/78ترص زض تاضيد  4ًاهِ زض يِ هَسهِ ٍ  ايي ضيَُ 

 ّاي هنايط تا آى، ىاٍس افتثاض است. ًاهِ ّليِ هػَتات ٍ ترطٌاهِ تاضيد تػَية ٍ اتالك ايي ضيَُ


