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 نامه انضباطی دانشجویان جمهوري اسالمی ایران ینیآ

 
 )شوراي عالی انقالب فرهنگی 1374,6,14مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ  (

 
  
 :تعاریف - 1ماده  
هاي آموزش عالی و پژوهشـی دولتـی یـا غیـر      ها و مؤسسات و مجتمع منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه -الف  

مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدرك رسمی بـاالتر از دیـپلم    دولتی است که طبق
 .شود اطالق می "دانشگاه "نامه به آنها  آیین کنند که در این صادر می) ولو به عنوان معادل (

حضوري با غیر حضـوري بـه تحصـیل اشـتغال داشـته      ها به صورت  هر فردي است که در یکی از دانشگاه: دانشجوي داخل -ب 
 .شود اطالق می "دانشجو "آن  نامه به باشد که در این آیین

هـاي خـارج از کشـور تحصـیل      به فردي که به عنوان دانشجوي بورسیه یـا ارزبگیـر در یکـی از دانشـگاه    : دانشجوي وابسته -ج 
 .شود کند، گفته می می

شود کـه در دانشـگاه جمهـوري اسـالمی ایـران تحصـیل        بعه کشورهاي خارجی گفته میبه دانشجوي ت: دانشجوي خارجی -د  
 .کند می
با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافتـه تلقـی   : زمان تحصیل -ه 

 .شود می
  

 :کلیات - 2ماده 
حیطهاي آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسالمی و ضرورت دفاع و حراسـت از  با توجه به قداست علم و اخالق و م 

دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه  حقوق عمومی
 .ته یا خارجی باشد، خودداري کندشئون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوي داخل یا وابس از ارتکاب هر عمل که خالف

 .شود نامه با وي برخورد می در غیر این صورت بر اساس مفاد این آیین 
  
 :ترکیب اعضاء کمیته انضباطی بدوي دانشگاه و چگونگی انتخاب آنها - 3ماده  

 .معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رییس کمیته انضباطی بدوي - 1
االختیار ایشان در صورت وجود دفتـر نماینـدگی مقـام     ام معظم رهبري در دانشگاه یا نماینده تاممسئول دفتر نمایندگی مق - 2

 .معظم رهبري در دانشگاه
 .یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه - 3
 .دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه - 4
 .رییس کمیته بدوي بدون داشتن حق رأيدبیر کمیته انضباطی بدوي با انتخاب  - 5
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 :دو دانشجوي عضو کمیته انضباطی دانشگاه باید واجد این شرایط باشند - 1تبصره 
مؤسساتی کـه فقـط دوره کـاردانی را دارنـد دانشـجویان عضـو        (حداقل نیمه اول دوره کارشناسی را به پایان رسانده باشند  - 1

و ضمناً دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتـري، مشـروط   ) ه دوم دوره کاردانی شده باشندنیم کمیته انضباطی آنها باید وارد
 .کشور به پایان رسانده باشند از این ماده مستثنی هستند بر آن که تحصیالت دوره کارشناسی خود را در داخل

 .از حیث درسی و اخالقی جزو دانشجویان خوب دانشگاه باشند - 2
عضاء کمیته انضباطی دانشگاه باید به تقوي و تعهد و استقالل نظر شهرت داشته و متأهل و فاقـد سـوء سـابقه    کلیه ا - 2تبصره  

 .باشند
 

شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع اسـت و ضـمناً چنانچـه اعضـاء      به مدت دو سال انتخاب می 4و  3اعضاء بندهاي  - 3تبصره  
لسه متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هـر دلیـل امکـان حضـور در جلسـات      ج 6جلسه متوالی یا  فوق در طول سه سال، سه

توانـد بـه    نداشته باشند یا در صورت احراز عدم صالحیت، رییس دانشـگاه مـی   ماه 3کمیته انضباطی دانشگاه را به مدت بیش از 
 .عهده رییس کمیته است غیبت اعضاء به تشخیص موجه یا غیر موجه بودن. عزل آنها و انتخاب فرد جدید اقدام کند

 

تواند بنا به صالحدید از افراد مطلع براي شرکت در جلسات کمیته بدون داشتن حـق رأي دعـوت    رییس کمیته می - 4تبصره  
 .کند

 

شـود و مصـوبات آن بـا سـه رأي      جلسات کمیته با حضور رییس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأي تشکیل مـی  - 5تبصره  
 .ستموافق قابل اجراء ا

 

احکام کمیته انضباطی بدوي دانشگاه با امضاء رییس کمیته بدوي و احکام کمیته انضباطی تجدیـد نظـر بـا امضـاء      - 6تبصره  
 .شود نظر دانشگاه ابالغ می دبیر کمیته انضباطی تجدید

 

 :ترکیب اعضاء کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه - 4ماده  
 .یته تجدید نظررییس دانشگاه به عنوان رییس کم - 1
 .مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه - 2
 .معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر - 3
  

 :ترکیب اعضاء کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان - 5ماده  
زشکی، حسب مورد، به عنوان ریـیس  معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ - 1

 .کمیته
ها به انتخاب شوراي مرکزي نمایندگان مقـام معظـم رهبـري     مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبري در یکی از دانشگاه - 2

 .ها رییس شوراي مرکزي نمایندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و با حکم در دانشگاه
 .وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب موردیک نفر حقوقدان به انتخاب  - 3
 .سرپرست کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان بدون حق رأي به عنوان دبیر کمیته - 4
ها به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی    یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه - 5

 .حسب مورد
 .ها با انتخاب و صدور حکم از سوي وزیر فرهنگ و آموزش عالی یک نفر دانشجو از میان اعضاء کمیته انضباطی دانشگاه - 6
 .ها بنا به دعوت دبیر کمیته مرکزي معاون دانشجویی یکی از دانشگاه - 7
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 .سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع است 3مدت عضویت اعضاء منتخب  - 1تبصره  
االجـراء   رأي موافـق الزم  3یابد و تصمیمات جلسـه بـا    نفر رسمیت می 4جلسات کمیته مرکزي انضباطی با حضور  - 2تبصره  

 .است
کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان از نظر تشکیالتی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمـان و   - 3تبصره  

 .کند ر شوراي عالی انقالب فرهنگی فعالیت میاست و تحت نظ آموزش پزشکی وابسته
تواند بنا به تشخیص و ضرورت امر از افراد مطلع براي شرکت در جلسه کمیته بدون داشتن حـق   رییس کمیته می - 4تبصره  

 .رأي دعوت کند
 .شود احکام کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان با امضاء دبیر کمیته مرکزي ابالغ می - 5تبصره  

  
 :هاي انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزي انضباطی حدود اختیارات و وظایف کمیته - 6ده ما

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

 :رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداري مانند -ب 
 .تقلب در امتحان -ب .1
 .فرستادن شخص دیگري به جاي خود در امتحان یا شرکت به جاي دیگري در امتحان -ب .2
هاي دانشگاه یا  ارتکاب هر عملی از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخالل یا وقفه یا مزاحمت در اجراي برنامه -ب.3

 .خوابگاه شود
 .المال ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت -ب .4

 :خلفات سیاسیت -ج 
هاي محارب یا مفسد یا افـراد وابسـته    دادن اطالعات خالف واقع یا کتمان واقعیات از روي عمد نسبت به خود یا گروهک -ج .1

 .به آنها
 .هاي محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداري و انجام دادن هر عملی به نفع آنها عضویت در گروهک -ج .2
 .هاي و مکاتب الحادي وهکفعالیت و تبلیغ به نفع گر -ج .3
 ....)مانند شعارنویسی، پخش اعالمیه و (توهین به شعائر اسالمی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوري اسالمی  -ج .4
 .ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه -ج .5
 :تخلفات اخالقی -د  

 .خرید و فروش و توزیع این گونه مواداستعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در  -د  .1
 .مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع اینگونه وسایل یا مستهجن اي رایانه هاي لوحه یا صوتی یا ویدئویی از نوارهاي استفاده-د .2
 .عدم رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل -د  .3
ــر ک  -د  .4 ــا تکثیــ ــع یــ ــا توزیــ ــتفاده یــ ــب  اســ ــو و لعــ ــا آالت لهــ ــتهجن و یــ ــهاي مســ ــالت، عکســ ــب، مجــ  .تــ
 .عدم رعایت شئون دانشجویی -د  .5
 .داشتن رابطه نامشروع -د  .6
 .تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع -د  .7
 .انجام عمل منافی عفت -د  .8
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 :تنبیهات - 7ماده 
 .تواند اعمال شود زي انضباطی نسبت به دانشجویان میهاي انضباطی دانشگاه یا کمیته مرک تنبیهاتی که با حکم کمیته -الف  

 .احضار و اخطار شفاهی -الف  .1
 .اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو -الف  .2
 .تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو -الف  .3
 .توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو -الف  .4
 .0,25دادن نمره  -الف  .5
 ...)از قبیل وام، خوابگاه و (ز تسهیالت رفاهی دانشگاه محرومیت ا -الف  .6
 .المال شده باشد دریافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت -الف  .7
 ).با احتساب یا بدون احتساب سنوات (منع موقت از تحصیل تا مدت دو نیم سال تحصیلی  -الف  .8

 

در مواردي که کمیته انضباطی بدوي دانشگاه حکم صـادر کـرده و بـه آن حکـم در موعـد مشـخص شـده در ایـن          - 1ه تبصر 
 .تجدید نظر در حکم صادره به عهده کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه خواهد بود نامه دانشجو اعتراض کند، آیین

 

 .ط به تأیید کمیته مرکزي انضباطی خواهد بودمنو 7الف ماده  8.اعمال مجدد مجازات موضوع بند  - 2تبصره  
 

 :تواند اعمال شود تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزي انضباطی نسبت به دانشجویان می -ب 
 ).با احتساب یا بدون احتساب سنوات (منع موقت از تحصیل تا چهار نیم سال تحصیلی  -ب .1

 

ل مدت تحصیل دانشجو، احتساب سنوات محرومیـت از تحصـیل مـانع از    چنانچه پس از اجراي حکم کمیته و در طو -تبصره  
دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته مرکزي پس از ارائه دالیل و مدارك تعـذر از سـوي    التحصیل شدن فارغ

 .اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب سنوات کند تواند دانشجو و بررسی، بنا به تشخیص می
 .تغییر محل تحصیل دانشجو -ب .2
 .تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه -ب .3
 .اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي -ب .4
 .سال 5ها تا  محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه -ب .5

 

توانـد حکـم بـه صـورت      شگاه یا کمیته مرکزي انضـباطی مـی  در موارد ضروري بنا به تشخیص، کمیته انضباطی دان - 1تبصره  
 ).7یا چند بند ماده  2ترکیبی از . (ترکیبی صادر کند

 

رییس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوي متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وي به  - 2تبصره  
هایی کـه بـه    ی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پروندهمشروط بر این که مدت رسیدگ دانشگاه جلوگیري کند

شود، رییس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت  رأي ارجاع می کمیته مرکزي انضباطی براي رسیدگی و اعالم
توانـد بـا    ا امتحانات پایان نیم سال، دانشجو میدانشجو به دانشگاه ب در صورت تالقی ایام ممانعت از ورود . (دو ماه جلوگیري کند

 ).تشخیص رییس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند
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هـاي انضـباطی    هـا و در مـوارد تخلـف مشـابه، کمیتـه      هاي متفـاوت در دانشـگاه   به منظور ممانعت از اعمال سلیقه - 3تبصره  
نامـه، ضـمن    آیـین  6د مـاده   8.د و  7.د و  6.د و  4.د و  2.د و  1.ج و 5.تخلفـات مشـمول بنـدهاي     ها موظفند در خصـوص  دانشگاه

 .براي اطالع و احیاناً اعالم نظر به کمیته مرکزي انضباطی ارسال کنند رسیدگی و صدور حکم در محدوده اختیارات، مراتب را
 

از قبیل سفرهاي علمی، محلهاي کـارآموزي،   (هر گاه دانشجویی در مکانهایی به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد  - 4تبصره  
تواند ضمن رسـیدگی بـه    عملی شود که بر حسب قوانین کشوري مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می مرتکب...) خوابگاه و

نهـا  به هر حـال ت . برخورد در حیطه کاري مراجع ذیصالحیت به آنها نیز ارجاع دهد نامه، موارد را براي تخلف در حیطه این آیین
 .مراجع قضایی و انتظامی، کمیته انضباطی آن دانشگاه است مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوي خاطی به

 

هر گاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خالفی شود که بنا بر قوانین کشوري مسـتوجب کیفـر    - 5تبصره  
چوب ضوابط و قوانین کیفـري و جزایـی در صـالحیت مراجـع قضـایی اسـت امـا کمیتـه         ارتکابی در چار باشد، رسیدگی به جرم

 .گیري کند نامه تصمیم آیین این 7تواند به موازات آن حسب ماده  انضباطی می
 
کند یا تکرار تخلـف موجـب تشـدید تنبیـه      تمرد دانشجو از اجراي احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می - 6تبصره  

 .شدخواهد 
 

 .تواند به ولی یا سرپرست یا همسر دانشجو اطالع داده شود بنا به تشخیص کمیته انضباطی، موارد تخلف می - 7تبصره  
 

هاي انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزي انضباطی بنا بـه   در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته - 8تبصره  
ی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و در صورت تکـرار هـر نـوع تخلـف،     تمام یا بخش تواند اجراي تشخیص می

هم به اجراء درخواهد آمـد و اسـتفاده از موضـوع ایـن تبصـره در طـول مـدت         عالوه بر اعمال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقی
عدم تکرار تخلف تـا پایـان تحصـیل دانشـجو      شرط باشد و اعتبار اجراي احکام تعلیقی به تحصیل دانشجو فقط یک بار مجاز می

 .خواهد شد است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده او خارج
 :نامه شمول دارد اال در این موارد این آیین 6ضمناً این تبصره بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده  
توزیع  -هاي ملحد، مفسد یا محارب  عضویت یا فعالیت در گروهک -استفاده از سالح  -سرقت مکرر  -) زنا و لواط (اعمال شنیع  

 .مشروبات الکلی مواد مخدر و
 

به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی، کمیته انضباطی دانشگاهی که تخلف در زمـان تحصـیل دانشـجو در آنجـا      - 9تبصره  
موقـع اجـراي حکـم، دانشـجو در آن دانشـگاه نباشـد، کمیتـه انضـباطی          خواهد کرد و چنانچه در صورت گرفته است رسیدگی

 .حکم صادره خواهد شد دانشگاهی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجراي
  
 :نحوه اعتراض کردن دانشجو به آراء صادر شده - 8ماده  
توانـد   دانشـجو مـی  ) 7مـاده   -الـف   2.الف و  1.بندهاي  (کند  در مورد احکامی که کمیته انضباطی بدوي دانشگاه صادر می -الف  

اداري از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه ذیربط تسـلیم کنـد    روز 10ظرف مدت 
 .تا در آن کمیته تجدید نظر شود

 

باطی بدوي است و دانشجو باید ظرف مدت الف مرجع تجدید نظر همان کمیته انض 2.الف و  1.در مورد احکام بندهاي  -تبصره  
 .رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به آن کمیته تسلیم کند تا حکم قطعی صادر شود روز اداري از تاریخ 10
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نحـوه و مراحـل صـدور حکـم و     ) 7بندهاي الف و ب مـاده   (کند  در مورد تصمیماتی که کمیته مرکزي انضباطی اتخاذ می -ب 
 :ترتیب خواهد بود اعتراض دانشجو بدین

 

کمیته مرکزي ابتدا نظر خود را در مورد تنبیه مورد نظر که باید درباره دانشجو اعمال شود از طریق دانشـگاه و یـا رأسـاً     -ب .1
 .رساند به اطالع وي می) اولیه حکم (توسط حکم کتبی 

 

از طریـق کمیتـه    . (ه کمیته مرکزي تسلیم کندتواند ظرف مدت دو هفته پس از ابالغ حکم، دفاعیه خود را ب دانشجو می -ب .2
 ).مستقیماً به کمیته مرکزي انضباطی با ارسال رونوشت به کمیته انضباطی دانشگاه انضباطی دانشگاه یا

 

 .کند کمیته مرکزي پس از مالحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف مدت یک ماه حکم قطعی را صادر می -ب .3
 

بایـد تـا یـک     ره از سوي کمیته انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزي انضباطی به هر شکل ممکن میاحکام اولیه صاد - 1تبصره  
 .دانشجوي متخلف ابالغ شود ماه پس از صدور به

 

 .االجراء نیست تا زمان صدور حکم قطعی، الزم 8ماده  1احکام اولیه با رعایت موضوع تبصره  - 2تبصره  
 

دالیل غیر موجه از اعالم رویت حکم اولیه استنکاف کند حق اعتراض از وي سلب خواهد  در صورتی که دانشجو به - 3تبصره  
 ).غیر موجه بودن، کمیته انضباطی است مرجع تشخیص . (شد

 

ها موظفند با کمیته مرکزي انضباطی در ارسال پرونده و یا موارد درخواسـتی دیگـر    هاي انضباطی دانشگاه کلیه کمیته - 9ماده 
 .صادره از سوي کمیته مرکزي انضباطی را اجراء کنند د و احکامهمکاري کنن

 

 .نامه در دانشگاه است رییس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجراي کلیه مسائل به این آیین - 10ماده 
 

 .مرجع رسیدگی بدوي و نهایی به تخلفات دانشجویان وابسته، کمیته مرکزي انضباطی دانشجویان است - 11ماده 
 

در صورتی که مراجع امنیتی یا قضائی تشخیص به صالحیت یا عدم صالحیت تحصیل دانشجویی بدهند، باید مراتب  - 12ده ما
میزان تخلف به کمیته مرکزي انضباطی ارسال کنند تا کمیته مرکزي انضباطی بر اساس موارد ارائه شده، در  را کتباً با ذکر نوع و

بـه هـر حـال مرجـع تشـخیص صـالحیت یـا عـدم         . گیري کنـد  تحصیل دانشجو تصمیم خصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگی
 .صالحیت تحصیل دانشجویان کمیته مرکزي انضباطی است

 

هـا، مجـاز بـه تشـکیل کمیتـه       هـاي اقمـاري سـایر دانشـگاه     هاي جامع و دانشـکده  هاي وابسته به دانشگاه دانشکده - 1تبصره  
مرجع تشخیص ضرورت تشـکیل  . ه مرکزي انضباطی از طریق کمیته انضباطی دانشگاه استکمیت اند و وابستگی آنها به انضباطی

انضباطی تجدید نظر دانشـگاه اسـت و صـدور مجـوز بـه عهـده کمیتـه مرکـزي          ها کمیته کمیته انضباطی در این گونه دانشکده
یشنهاد رییس دانشـگاه و تأییـد کمیتـه    حسب مورد با پ ها هاي انضباطی این گونه دانشکده انضباطی است و ترکیب اعضاء کمیته

 .شوند مرکزي انضباطی انتخاب می
 

نامه انضباطی  هاي وابسته به نیروهاي مسلح کلیه تخلفات دانشجویان عضو نیروهاي مسلح خود را وفق آیین دانشگاه - 2تبصره  
در صورت محرومیت دائم دانشـجو  مصوب مقام معظم رهبري و فرماندهی معظم کل قوا رسیدگی خواهند کرد و  نیروهاي مسلح
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هـاي غیـر وابسـته بـه      ادامه تحصیل این دانشجو در دانشگاه. کند مرکزي انضباطی احاله می از ادامه تحصیل، مراتب را به کمیته
 .مرکزي انضباطی، بر اساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بود نیروهاي مسلح پس از تأیید صالحیت ادامه تحصیل در کمیته

 

تواند به تخلفات دانشـجویان رسـیدگی    در صورت وصول گزارش، کمیته مرکزي انضباطی ابتدائاً بنا به تشخیص می - 3تبصره  
 .کند

 

نامه در ظرف مدت یک ماه پـس از تصـویب در شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی توسـط         شیوه نامه اجرایی این آیین - 13ماده 
 .ها ابالغ خواهد شد آموزش پزشکی تهیه و براي اجراء به کلیه دانشگاه عالی و بهداشت، درمان و وزارتین فرهنگ و آموزش

  
شوراي عالی انقالب فرهنگی تصویب شد و  74,6,14تبصره در جلسه مورخ  30بند و  54ماده و  14نامه در  این آیین- 14ماده 

 .نامه فاقد اعتبار است ین آیینهاي مغایر با ا ها و بخشنامه نامه االجراء است و کلیه آیین الزم از تاریخ تصویب
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