
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نضباطي دانشجويانآيين نامه ا
  شوراي عالي انقالب فرهنگي 14/6/74مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه ي مورخ 

  انضباطي دانشجويان شوراي

  هنر شيرازدانشگاه 
  

  شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص آموزش عالي بازنگري مصوبات
  عالى انقالب فرهنگىشوراى 5/8/77و 21/7/77مورخ 430و 429مصوب جلسات 

 
و مصـوبات  75پايـان سـال    تـا 68ى از مباحث و مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى از سال بررسى و تحليل

مطرح و به شرح زير  )آموزش عالى(بخش  هيئت بررسى محتوا و ساختار جديد شوراى عالى درباره موضوعات
  :به تصويب رسيد

هاى گزينش، مانند هيئت( نهاى مربوط به اساتيد و دانشجوياشوراى عالى، سياستها و ضوابط فعاليت هيئت - 1
هاى اجرائى و اصـالح آنهـا   نامهمواد آيين بررسىكند و را معين مى )و... كميته انضباطىبررسى تخلفات، 

هـا و سـازمانها بـراى    تأييد نمايندگان معرفى شـده از وزارتخانـه   ها ويا تعيين تركيب اعضاى اين هيئت و
 .دهدخانه مربوط ارجاع مىرا حسب مورد به وزارتهاعضويت در اين هيئت
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  بسمه تعالي
  

  تعاريف – 1ماده 
هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتـي  ها و موسسات و مجتمعمنظور از دانشگاه يا موسسه آموزش عالي، دانشگاه –الف 
دولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مـدرك رسـمي    يا غير

  شود.اطالق مي» دانشگاه«نامه به آنها كنند كه در اين آيينباالتر از ديپلم (و لو به عنوان معادل) صادر مي
ت حضوري يا غير حضوري به تحصيل اشـتغال  ها به صوردانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه –ب 

  شود.اطالق مي» دانشجو«نامه به آن داشته باشد كه در اين آيين
هـاي خـارج از كشـور    دانشجوي وابسته: به فردي كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگيـر در يكـي از دانشـگاه    –ج 

  شود.كند، گفته ميتحصيل مي
جمهـوري اسـالمي ايـران     شـود كـه در دانشـگاه   بعه كشورهاي خارجي گفته ميدانشجوي خارجي: به دانشجوي ت –د 

  كند.تحصيل مي
زمان تحصيل: با زمان ثبت نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخـراج خاتمـه    -هـ 

  شود.يافته تلقي مي
  كليات – 2ماده 

هاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسالمي و ضرورت دفاع و با توجه به قداست علم و اخالق و محيط
حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصيل و در هر محيط اعم از دانشگاه 

يـا خـارجي    گاه از ارتكاب هر عمل كه خالف شئون و حيثيات دانشجو اعم از دانشجوي داخل يـا وابسـته  شو خارج از دان
  نامه باوي برخورد مي شود.باشد، خودداري كند در غير اين صورت بر اساس مفاد اين آيين

  ي انضباطي بدوي دانشگاه و چگونگي انتخاب آنهاتركيب اعضاء كميته – 3ماده 
  معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان رئيس كميته انضباطي بدوي – 1
معظم رهبري در دانشگاه يا نماينده تام االختيـار ايشـان در صـورت وجـود دفتـر      مسوول دفتر نهاد نمايندگي مقام  – 2

  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
  يك نفر عضو هيات علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه – 3
  دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه – 4
  ميته بدوي بدون داشتن حق رايدبير كميته انضباطي بدوي با انتخاب رئيس ك – 5

  دو دانشجوي عضو كميته انضباطي دانشگاه بايد واجد اين شرايط باشند – 1تبصره 
حداقل نيمه اول دوره كارشناسي را به پايان رسانده باشند (موسساتي كه فقـط دوره كـارداني را دارنـد دانشـجويان      – 1

كارداني شـده باشـند) و ضـمناً دانشـجويان دوره كارشناسـي ارشـد و       ي دوم دوره عضو كميته انضباطي آنها بايد وارد نيمه
دكتري، مشروط بر آنكه تحصيالت دوره كارشناسي خود را در داخل كشور به پايـان رسـانده باشـند از ايـن مـاده مسـتثني       

  هستند.
  از حيث درسي و اخالقي جزو دانشجويان خوب دانشگاه باشند – 2
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باطي دانشگاه بايد به تقوي و تعهد و استقالل نظر شهرت داشته و متاهل و فاقد سـوء  كليه اعضاء كميته انض – 2تبصره 
  سابقه باشند.
شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است و ضمناً چنانچـه  به مدت دو سال انتخاب مي 4و  3اعضاء بندهاي  – 3تبصره 

غيرموجه داشته يا به هر دليـل امكـان حضـور در    جلسه متناوب غيبت  6اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالي يا 
ماه نداشته باشند يا در صورت احراز عدم صالحيت، رئيس دانشـگاه   3جلسات كميته انضباطي دانشگاه را به مدت بيش از 

تواند به عزل آنها و انتخاب فرد جديد اقدام كند. تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت اعضاء به عهده رئـيس كميتـه   مي
  است

تواند بنا به صالحديد از افراد مطلع براي شركت در جلسات كميته بدون داشـتن حـق راي   رئيس كميته مي – 4تبصره 
  دعوت كند.
شود و مصوبات آن با سه جلسات كميته با حضور رئيس كميته و حداقل دو  عضو صاحب راي تشكيل مي – 5تبصره 

  راي موافق قابل اجرا است.
يته انضباطي بدوي دانشگاه با امضاي رئيس كميته بدوي و احكام كميته انضـباطي تجديـدنظر بـا    احكام كم – 6تبصره 

  شود.امضا دبير كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه ابالغ مي
  تركيب اعضاء كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه – 4ماده 

  رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته تجديدنظر – 1
  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهمسوول دفتر نهاد – 2
  معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان دبير كميته تجديدنظر – 3

  تركيب اعضاء كميته مركزي انضباطي دانشجويان – 5ماده 
معاون دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، حسـب مـورد بـه      – 1

  عنوان رئيس كميته
مسوول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در يكي از دانشگاه ها به انتخاب شوراي مركزي نماينـدگان مقـام معظـم     – 2

  هارهبري در دانشگاه ها و با حكم رئيس شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه
  درمان و آموزش پزشكي، حسب مورديك نفر حقوقدان به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت،  – 3
  سرپرست كميته مركزي انضباطي دانشجويان بدون حق راي به عنوان دبير كميته – 4
ها به انتخاب وزير فرهنـگ و آمـوزش عـالي يـا وزيـر بهداشـت، درمـان و        يك نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه – 5

  آموزش پزشكي حسب مورد
ميته انضباطي دانشگاه ها بـا انتخـاب و صـدور حكـم از سـوي وزيـر فرهنـگ و        يك نفر دانشجو از ميان اعضاء ك – 6

  آموزش عالي
  ها بنا به دعوت دبير كميته مركزيمعاون دانشجويي يكي از دانشگاه – 7

  سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع است 3مدت عضويت اعضاء منتخب  – 1تبصره 
راي موافـق   3يابـد و تصـميمات جلسـه بـا     نفـر رسـميت مـي    4جلسات كميته مركزي انضباطي با حضور  – 2تبصره 

  االجرا استالزم
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كميته مركزي انضباطي دانشجويان از نظر تشكيالتي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشـت،   – 3تبصره 
  كند.درمان و آموزش پزشكي وابسته است و تحت نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي فعاليت مي

تواند بنا به تشخيص و ضرورت امر از افراد مطلـع بـراي شـركت در جلسـه كميتـه بـدون       رئيس كميته مي – 4تبصره 
  داشتن حق راي دعوت كند.

  ي مركزي ابالغ مي شود.احكام كميته مركزي انضباطي دانشجويان با امضاء دبير كميته – 5تبصره 
  ي مركزي انضباطيو كميته هاي انضباطي دانشگاهحدود اختيارات و وظايف كميته – 6ماده 
رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميـع، تـوهين، ضـرب و جـرح، جعـل،       –الف 

  سرقت، رشوه، اختالس يا قتل)
  رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري مانند: –ب 

  تقلب در امتحان –ب /1
  اي ديگري در امتحانفرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به ج–ب /2
ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقـوقي كـه موجـب اخـالل يـا وقفـه يـا مزاحمـت در اجـراي           –ب /3
  هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.برنامه
  ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال –ب /4

  تخلفات سياسي –ج 
روي عمد نسبت به خود يا گروهكهاي محارب يا مفسد يا افـراد   دادن اطالعات خالف واقع يا كتمان واقعيت از –ج /1

  وابسته به آنها
  عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا  هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها –ج /2
  فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادي –ج /3
اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسـالمي (ماننـد شـعار نويسـي، پخـش       توهين به شعائر اسالمي يا ملي و ارتكاب –ج /4

  اعالميه و ...)
  ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه –ج /5

  تخلفات اخالقي –د 
  استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد –د /1
اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيـع  هاي رايانهوتي يا لوحهاستفاده از نوارهاي ويدئويي يا ص –د /2

  اين گونه وسايل
  عدم رعايت پوشش اسالمي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل –د /3
  استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجالت، عكسهاي مستهجن و يا آالت لهو و لعب –د /4
  عدم رعايت شئون دانشجويي -د/5
  داشتن رابطه نامشروع –د /6
  تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع –د /7
  انجام عمل منافي عفت –د /8
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  تنبيهات – 7ماده 
توانـد اعمـال   هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مـي تنبيهاتي كه با حكم كميته –الف 

  شود.
  احضار و اخطار شفاهي –الف /1
  طار كتبي بدون درج در پرونده دانشجواخ –الف /2
  تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو –الف /3
  توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو –الف /4
  25/0دادن نمره  –الف /5
  محروميت از تسهيالت رفاهي دانشگه (از قبيل وام، خوابگاه و ...) –الف /6
المـال شـده   لف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيـت دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخ –الف /7
  باشد.
  منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب سنوات)  –الف /8

در مواردي كه كميته انضباطي بدوي دانشگاه حكم صادر كرده و به آن حكم در موعد مشخص شده در اين  – 1تبصره 
  دانشجو اعتراض كند، تجديدنظر در حكم صادره به عهده كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه خواهد بود. نامهآيين

  منوط به تاييد كميته مركزي انضباطي خواهد بود 7الف ماده /8اعمال مجدد مجازات موضوع بند  – 2تبصره 
  واند اعمال شود.تتنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي –ب 

  متع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب سنوات). –ب /1
چنانچه پس از اجراي حكم كميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتساب سنوات محروميـت از تحصـيل    –تبصره 

د، كميته مركزي پس از ارائـه داليـل و مـدارك    مانع از فارغ التحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شو
  تواند اقدام به تبديل حكم به عدم احتساب سنوات كند.تعذر از سوي دانشجو و بررسي، بنا به تشخيص مي

  تغيير محل تحصيل دانشجو –ب /2
  تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه –ب /3
  اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي –ب /4
  سال 5ها تا محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه –ب /5

در موارد ضروري بنا به تشخيص، كميته انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضـباطي مـي توانـد حكـم بـه       – 1تبصره 
  )7ماده  يا چند بند 2صورت تركيبي صادر كند. (تركيبي از 

رئيس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشـجوي متخلـف در كميتـه انضـباطي دانشـگاه از       – 2تبصره 
ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند مشروط براينكه مدت رسيدگي به پرونده دانشـجو از يكمـاه تجـاوز نكنـد و در مـورد      

يدگي و اعالم راي ارجاع مي شود، رئيس دانشـگاه مجـاز اسـت از ورود    هائي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسپرونده
دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري كند. (در صورت تالقي ايام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانـات  

  ند).تواند با تشخيص رئيس دانشگاه در امتحانات پايان نيم سال شركت كپايان نيم سال، دانشجو مي
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هـاي انضـباطي   ها و در موارد تخلف مشابه، كميتههاي متفاوت در دانشگاهبه منظور ممانعت از اعمال سليقه – 3تبصره 
نامه، ضمن آيين 7د ماده /8د و /7د و /6د و /4د و /2د و /1ج و /5هاي ها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بنددانشگاه

رات، مراتب را براي اطالع و احياناً اعالم نظر به كميته مركزي انضباطي ارسـال  ي اختيارسيدگي و صدور حكم در محدوده
  كنند.

هرگاه دانشجويي در مكانهايي به عنوان دانشجو فعاليت داشـته باشـد (از قبيـل سـفرهاي علمـي، محلهـاي        – 4تبصره 
توانـد  ي انضباطي ميشد، كميتهكارآموزي، خوابگاه و ...) مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين كشوري مستوجب كيفر با

صالحيت بـه آنهـا نيـز    نامه، موارد را براي برخورد در حيطه كاري مراجع ذيي اين آيينضمن رسيدگي به تخلف در حيطه
ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعكاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضائي و انتظـامي،  

  ن دانشگاه است.كميته انضباطي آ
ي دانشگاه مرتكـب عمـل خالفـي شـود كـه بنـابر قـوانين كشـوري         هرگاه دانشجوئي در خارج از محوطه – 5تبصره 

مستوجب كيفر باشد، رسيدگي به جرم ارتكابي در چارچوب ضوابط و قوانين كيفري و جزائي در صالحيت مراجع قضـائي  
  گيري كند.نامه تصميماين آيين 7سب ماده د به موازات آن حنتوااست اما كميته انضباطي مي

كند يا تكرار تخلف موجب تشـديد  تمرد دانشجو از اجراي احكام و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي – 6تبصره 
  تنبيه خواهد شد.

هـاي انضـباطي دانشـگاه و كميتـه مركـزي      در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تكـرار تخلـف، كميتـه    – 8تبصره 
تواند اجراي تمام يا بخشي از حكم را پس از اخذ تعهد به حالت تعليق درآورند و در صـورت  باطي بنا به تشخيص ميانض

تكرار هر نوع تخلف ، عالوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حكم تعليقي هم به اجراء درخواهد آمد و اسـتفاده از موضـوع   
باشد و اعتبار اجراي احكـام تعليقـي بـه شـرط عـدم تكـرار       ز مياين تبصره در طول مدت تحصيل دانشجو فقط يكبار مجا

تخلف تا پايان تحصيل دانشجو است و در صوت عدم تكرار تخلف در طول مدت تحصيل، سوابق محكوميت از پرونده او 
  خارج خواهد شد.

  رد:اين آيين نامه شمول دارد اال در اين موا 6ضمناً اين تبصره بر كليه موارد تخلف موضوع ماده 
مفسـد يـا    –عضويت يا فعاليـت در گروهكهـاي ملحـد     –استفاده از سالح  –سرقت مكرر  –اعمال شنيع (زنا و لواط) 

  توزيع مواد مخدر و مشروبات الكلي. –محارب 
به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالي، كميته انضباطي دانشگاهي كه تخلف در زمان تحصـيل دانشـجو در    – 9تبصره 

گرفته است رسيدگي خواهد كرد و چنانچه در موقـع اجـراي حكـم، دانشـجو در آن دانشـگاه نباشـد، كميتـه        آنجا صورت 
  انضباطي دانشگاهي كه محل تحصيل دانشجو است مكلف به اجراي حكم صادره خواهد شد.

  نحوه اعتراض كردن دانشجو به آراء صادر شده – 8ماده 
) دانشـجو  7مـاده   –الـف  /2الـف و  /1كند (بندهاي دانشگاه صادر مي در مورد احكامي كه كميته انضباطي بدوي –الف 

 روز اداري از تاريخ رويت حكم اوليه، اعتراض خود را بـه كميتـه انضـباطي تجديـدنظر دانشـگاه      10تواند ظرف مدت مي
  ربط تسليم كند تا در آن كميته تجديدنظر شود.ذي

ع تجديدنظر همان كميته انضباطي بدوي اسـت و دانشـجو بايـد    الف مرج/2الف و /1در مورد احكام بندهاي  –تبصره 
  روز اداري از تاريخ رويت حكم اوليه، اعتراض خود را به آن كميته تسليم كند تا حكم قطعي صادر شود. 10ظرف مدت 
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) نحـوه و مراحـل صـدور    7كند (بندهاي الف و ب مـاده  در مورد تصميماتي كه كميته مركزي انضباطي اتخاذ مي –ب 
  حكم و اعتراض دانشجو بدين ترتيب خواهد بود:

كميته مركزي ابتدا نظر خود را در مورد تنبيه مورد نظر كه بايد درباره دانشجو اعمال شود از طريق دانشگاه و يا  –ب /1
  رساند.راساً توسط حكم كتبي (حكم اوليه) به اطالع وي مي

حكم، دفاعيه خود را به كميته مركزي تسليم كند. (از طريـق   تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابالغدانشجو مي –ب /2
  كميته انضباطي دانشگاه يا مستقيماً به كميته مركزي انضباطي با ارسال رونوشت به كميته انضباطي دانشگاه).

  كند.كميته مركزي پس از مالحظه دفاعيه دانشجو، حداكثر ظرف مدت يك ماه حكم قطعي را صادر مي –ب /3
بايد تـا  احكام اوليه صادره از سوي كميته انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي به هر شكل ممكن مي – 1تبصره 

  يك ماه پس از صدور به دانشجوي متخلف ابالغ شود.
  االجرا نيست.تا زمان صدور حكم قطعي، الزم 8ماده  1احكام اوليه با رعايت موضوع تبصره  – 2تبصره 
كه دانشجو به داليل غير موجه از اعالم رويت حكم اوليه اسـتنكاف كنـد حـق اعتـراض از وي     در صورتي  – 3تبصره 

  سلب خواهد شد.(مرجع تشخيص غير موجه بودن، كميته انضباطي است.)
ها موظفند با كميته مركزي انضباطي در ارسال پرونده و يا موارد درخواسـتي  هاي انضباطي دانشگاهكليه كميته – 9ماده 
  كاري كنند و احكام صادره از سوي كميته مركزي انضباطي را اجرا كنند.ديگر هم

  نامه در دانشگاه است.رئيس دانشگاه مسوول نظارت بر حسن اجراي كليه مسائل به اين آيين – 10ماده 
  ي مركزي انضباطي دانشجويان است.مرجع رسيدگي بدوي و نهايي به تخلفات دانشجويان وابسته، كميته – 11ماده 
در صورتي كه مراجع امنيتي يا قضايي تشخيص به صالحيت يا عدم صالحيت تحصيل دانشـجويي بدهنـد،    – 12ماده 

بايد مراتب را كتباً با ذكر نوع و ميزان تخلف به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند تا كميتـه مركـزي انضـباطي بـر اسـاس      
گيري كند. به هر حال مرجع تشخيص نگي تحصيل دانشجو تصميمموارد ارائه شده، در خصوص ادامه يا عدم ادامه يا چگو

  صالحيت يا عدم صالحيت تحصيل دانشجويان كميته مركزي انضباطي است.
ها، مجاز به تشـكيل كميتـه   هاي اقماري ساير دانشگاههاي وابسته به دانشگاههاي جامع و دانشكدهدانشكده – 1تبصره 
ه مركزي انضباطي از طريق كميته انضباطي دانشگاه اسـت. مرجـع تشـخيص ضـرورت     اند و وابستگي آنها به كميتانضباطي

تشكيل كميته انضباطي در اين گونه دانشكده ها كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه است و صدور مجـوز بـه عهـده كميتـه     
شـنهاد رئـيس دانشـگاه و    ها حسب مورد با پيهاي انضباطي اين گونه دانشكدهمركزي انضباطي است و تركيب اعضاء كميته

  شوند.تاييد كميته مركزي انضباطي انتخاب مي
نامـه  هاي وابسته به نيروهاي مسلح كليه تخلفات دانشجويان عضو نيروهاي مسلح خود را وفق آئيندانشگاه – 2تبصره 

صـورت  انضباطي نيروهاي مسلح مصوب مقام معظم رهبـري و فرمانـدهي معظـم كـل قـوا رسـيدگي خواهنـد كـرد و در         
كنـد. ادامـه تحصـيل ايـن دانشـجو در      محرويمت دائم دانشجو از ادامه تحصيل، مراتب را بـه كميتـه انضـباطي احالـه مـي     

هاي غير وابسته به نيروهاي مسلح پس از تاييد صالحيت ادامه تحصيل در كميته مركزي انضباطي، بر اساس ضوابط دانشگاه
  سازمان سنجش خواهد بود.
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تواند بـه تخلفـات دانشـجويان    وصول گزارش، كميته مركزي انضباطي ابتدائاً بنا به تشخيص ميدر صورت  – 3تبصره 
  رسيدگي كند.

نامه در ظرف مدت يك ماه پس از تصويب در شوراي عالي انقـالب فرهنگـي   ي اجرائي اين آئينشيوه نامه – 13ماده 
هـا ابـالغ   ي تهيه و براي اجراء به كليـه دانشـگاه  توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشك

  خواهد شد.
شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي      14/6/74تبصره در جلسه مـورخ   30بند و  54ماده و  14نامه در اين آيين – 14ماده 

  اقد اعتبار است.نامه فهاي مغاير با اين آييننامه ها و بخشنامهتصويب شد و از تاريخ تصويب الزم االجرا است و كليه آيين
  


