
 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 هقذهه  
ٚ ٌٛی سبظ٘سٜ ٚ  ثٝ ٔٙهٛض سبٔب٘سٞی ٚ حٕبیت اظ فًبِیت ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙس وطزٖ ایٍٙٛ٘ٝ فًبِیت ٞب ، ٟ٘بزیٙٝ سبذتٗ فؿبی آظازا٘سیطی، ٘مس ٚ ٌفت 

ٝ ٍ٘بضی ٚ اضتمبی سكح زا٘ص يٕٛٔی ٚ ترػػی زا٘طٍبٞیبٖ، ٚ ثطاسبس ٔبزٜ  تأویس ثط حك آظازی ثیبٖ، ٕٞچٙیٗ ایدبز فطغت ٞبی فطاٌیطی ٟٔبضت ٞبی ضٚظ٘بٔ

، زستٛضإًُِ اخطایی ایٗ ؾٛاثف ثٝ ضطح شیُ ( ضٛضای يبِی ا٘مالة فطٍٞٙی26/3/83 ٔٛضخ 540ٔػٛة خّسٝ ) ؾٛاثف ٘بنط ثط فًبِیت ٘ططیبت زا٘طٍبٞی 5

: ثٝ تػٛیت ٔی ضسس

 تعبریف و کلیبت : بخش اول
 ؾٛاثف ٘بنط ثط فًبِیت ٘ططیبت زا٘طٍبٞی، وّیٝ ٘ططیبتی وٝ ثٝ غٛضت ازٚاضی، ٌبٞٙبٔٝ یب ته ضٕبضٜ، ٘یع ٘ططیبت اِىتطٚ٘یىی وٝ 1 ٔبزٜ 1ٔكبثك ثٙس ـ 1هبده 

ُ ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی  ٝ ٞبی فطٍٞٙی، اختٕبيی، سیبسی، يّٕی، التػبزی، ٞٙطی، ازثی ٚ ٚضظضی تٛسف ٞط یه اظ زا٘طدٛیبٖ، تطى ثب ٘بْ ثبثت ٚ تبضید ٘طط زض ظٔیٙ

زا٘طٍبٞی، استبزاٖ ٚ ايؿبی ٞیئت يّٕی یب ٌطٚٞی اظ ایطبٖ زض زا٘طٍبٟٞب ٔٙتطط ٚ زض ٔحسٚزٜ زا٘طٍبٟٞب تٛظیى ٔی ضٛ٘س، ٘ططیٝ زا٘طٍبٞی ٔحسٛة ٚ تحت 

.  ضَٕٛ ایٗ زستٛضإًُِ لطاض ٔی ٌیط٘س

ٝ ٞبی يمیستی، غٙفی ٚ ضفبٞی، ذجطی ٚ قٙع ضا ٘یع زض ثطٔی ٌیط٘سـ1تبصره  ٖ ٞبی فطٍٞٙی ٚ اختٕبيی، ظٔیٙ   .  يٙٛا

ٗ ٞبی يّٕی زا٘طدٛیی ٔٙتطط ٔی ضٛ٘س ٔطَٕٛ ایٗ ـ2تبصره  ُ ٞبی زا٘طدٛیی یب ا٘دٕ  ٘ططیبت يّٕی وٝ تٛسف ايؿبی ٞیئت يّٕی، زا٘طدٛیبٖ، تطى

ٗ ٘بٔٝ ٞستٙس .  آیی

ٝ ٞبیی ثٝ ٔٙبسجت ٞبی ٔرتّف ٔٙتطط وٙٙسـ3تبصره  ٜ ٘بٔ .   ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ٔی تٛا٘ٙس ٚیژ

ٗ ٘بٔٝ ـ4تبصره  ُ ٞبی زا٘طٍبٜ استفبزٜ ٕ٘ی وٙٙس اظ ضَٕٛ ایٗ آیی  ٚثالي ٞب ٚ سبیت ٞبی ضرػی زا٘طدٛیبٖ ٚ ايؿبی ٞیأت يّٕی وٝ اظ ٘طبٖ زا٘طٍبٜ یب تطى

. ذبضج ا٘س

ٖ ٞبی آٔٛظضی، ٔطاوع ثٟساضتیـ5تبصره  ـ زضٔب٘ی ٚ اضزٌٚبٟٞب زض حىٓ ٔحسٚزٜ زا٘طٍبٜ ٔحسٛة ٔی ضٛ٘س ٚ  پطزیس ٞبی زا٘طٍبٞی، ذٛاثٍبٟٞب، ثیٕبضستب

. تٛظیى ٘ططیبت زا٘طٍبٞی زض ذبضج اظ ٔحسٚزٜ زا٘طٍبٟٞب، ٔٙٛـ ثٝ وست ٔدٛظ اظ ٔطاخى شیطثف است

ٖ ٞبی )يالٜٚ ثط تٛظیى ٘ططیبت زا٘طٍبٞی زض ٔحُ زفتط ٘ططیٝ یب زفتط تطىُ ـ 6تبصره  ٗ ٞبی يّٕی، وب٘ٛ ُ ٞبی اسالٔی، ضٛضاٞبی غٙفی، ا٘دٕ ايٓ اظ تطى

ُ ٞبیی ٔٙبست زض زاذُ ٔحسٚزٜ زا٘طٍبٜ  (...فطٍٞٙی ٚ ثطای تٛظیى  (5ثطاسبس تًطیف تجػطٜ )یب زستٍبٜ غبحت أتیبظ ٘ططیٝ، زا٘طٍبٟٞب ٔٛنف ثٝ تًییٗ ٔح

ٖ ٞب ترّف ٔحسٛة ٔی ضٛز. ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ٔی ثبضٙس .  تٛظیى ٘ططیبت زض ذبضج اظ ایٗ ٔىب

ٜ ٞب، ٔطاوع آٔٛظش يبِی ٚ ٔطاوع ٚ ٚاحسٞبی ٔطتجف زا٘طٍبٞی ٚ ٚاحسٞبی زا٘طٍبٞی استـ 2هبده  .  ٔٙهٛض اظ زا٘طٍبٜ زض ایٗ زستٛضإًُِ وّیٝ زا٘طٍب

« زستٍبٜ»ٚظاضت يّْٛ، تحمیمبت ٚ فٙبٚضی، ثٟساضت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش پعضىی ٚ زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی اظ ایٗ پس زض ایٗ زستٛضإًُِ ثٝ اذتػبض ـ تبصره

. ٘بٔیسٜ ٔی ضٛ٘س

 ـکویته نبظر بر نشریبت دانشگبهی3هبده 
ٝ ای تحت يٙٛاٖ 2 ٔبزٜ 1ثطاسبس ثٙس  ـ وٝ زض ایٗ  «وٕیتٝ ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٞی» ؾٛاثف ٘بنط ثط فًبِیت ٘ططیبت زا٘طٍبٞی، زض ٞط زا٘طٍبٜ وٕیت

. تطىیُ ٔی ضٛز« ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ»ـ ظیط ٘هط   ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز« وٕیتٝ ٘بنط»زستٛضإًُِ ثٝ اذتػبض 

: تطویت وٕیتٝ ٘بنط ثٝ ضطح ظیط استـ 4هبده 

 (ضئیس وٕیتٝ)ـ ًٔبٖٚ زا٘طدٛیی فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ 1

ْ االذتیبض ٚ زائٓ زفتط ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ًٔهٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٜ 2 ـ ٕ٘بیٙسٜ تب

ـ یه حمٛق زاٖ ثٝ ا٘تربة ضئیس زا٘طٍبٜ 3

ـ سٝ ٘فط يؿٛ ٞیأت يّٕی زا٘طٍبٜ ثٝ ا٘تربة ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ 4

 (زثیط وٕیتٝ)ـ ٔسیط أٛض فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ 5

. ـ سٝ ٘فط اظ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ثٝ ا٘تربة ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٜ وٝ یه ٘فط اظ ایطبٖ يؿٛ يّی اِجسَ ٔحسٛة ٔی ضٛز6

 زا٘طٍبٟٞبیی وٝ ایٗ وٕیتٝ زض آٟ٘ب تطىیُ ٘طسٜ است یه ٔبٜ فطغت زاض٘س تب ا٘تربثبت ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ضا ثطٌعاض وٙٙس ٚ قی ایٗ یه ـ1تبصره 

.  ٔبٜ وٕیتٝ ٔی تٛا٘س ثسٖٚ حؿٛض ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی تطىیُ ضٛز

ٜ ٘بٔٝ ا٘تربة ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی تٛسف ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ٞط زستٍبٜ ـ2تبصره  .  تػٛیت ذٛاٞس ضس(8ٔبزٜ ) ضیٛ



ٜ ٘بٔٝ ٔػٛة ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ٘سجت ثٝ ثطٌعاضی ا٘تربثبت خٟت تًییٗ ـ3تبصره   ًٔبٚ٘ت زا٘طدٛیی ٚ فطٍٞٙی ٞط زا٘طٍبٜ ٔٛنف است ثطاسبس ضیٛ

.  ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ الساْ وٙس

.  ايؿبی ا٘تربثی وٕیتٝ ٘بنط ثطای ٔست یه سبَ ثب اثالٌ ضئیس زا٘طٍبٜ ا٘تربة ٔی ضٛ٘سـ4تبصره 

ٜ ٘بٔٝ ٔػٛة ضٛضای ٔطوعی ٘بنط، ضطایف يؿٛیت زض وٕیتٝ ٘بنط ضا اظ زست ـ 5تبصره  چٙب٘چٝ ٕ٘بیٙسٜ اغّی ٔسیطاٖ ٔسئَٛ يؿٛ وٕیتٝ ٘بنط ثط اسبس ضیٛ

. ثسٞس يؿٛ يّی اِجسَ خبیٍعیٗ ٚی ذٛاٞس ضس

.   زثیطذب٘ٝ وٕیتٝ ٘بنط زض حٛظٜ ًٔبٚ٘ت زا٘طدٛیی ٚ فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ ٔستمط ٚ ثب ٔسئِٛیت زثیط، ٔتِٛی ا٘دبْ أٛض ازاضی ٚ اخطایی وٕیتٝ ٘بنط استـ6تبصره 

خّسبت ثب حؿٛض حسالُ سٝ ٘فط اظ ايؿبی زاضای حك ضأی، ضسٕی . خّسبت وٕیتٝ ٘بنط ٔبٞب٘ٝ یىجبض ثب زيٛت ٔىتٛة اظ وّیٝ ايؿب تطىیُ ٔی ضٛز ـ 5هبده 

ؾطٚضی است زيٛتٙبٔٝ ايؿبی خّسٝ حسالُ سٝ ضٚظ پیص اظ ٔٛيس خّسٝ ثب ايالْ زستٛض خّسٝ تٛسف زثیط . است ٚ ٔػٛثبت آٖ ٘یع ثب ضأی اوثطیت ًٔتجط است

. وٕیتٝ اضسبَ ضٛز

.   زض غٛضتی وٝ ٞط یه اظ ايؿب، ضبوی ذػٛغی یب ٔطتىی يٙٝ ثبضس، زض ظٔبٖ ضسیسٌی ثٝ ضىبیت ٔكطٚحٝ، حك ضأی ٘رٛاٞس زاضتـ1تبصره 

.   زثیطذب٘ٝ وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است غٛضتدّسبت وٕیتٝ ضا ثٝ قٛض ٔطتت ثٝ زثیطذب٘ٝ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ٞط زستٍبٜ اضسبَ وٙسـ2تبصره 

زض ٔٛاضز ذبظ ثٙب ثٝ ٘هط ضئیس وٕیتٝ، خّسة ٚیژٜ ٔی تٛا٘س ثب زيٛت ضفبٞی یب وتجی ٚی اظ ايؿبی خّسٝ ٚ ثسٖٚ زض ٘هط ٌطفتٗ اضسبَ زيٛتٙبٔٝ ـ 3تبصره 

.  تطىیُ ضٛز (حتی زض ٕٞبٖ ضٚظ)ًَٕٔٛ ثٝ غٛضت فٛق اًِبزٜ ٚ فٛضی 

 : ـ وظبیف کویته نبظر بر نشریبت دانشگبهی به شرح زیر است6هبده 
ـ ثطضسی زضذٛاست ٚ غسٚض ٔدٛظ ا٘تطبض ٔكبثك ثرص زْٚ ایٗ زستٛضإًُِ 1

ـ ٘هبضت ثط يّٕىطز ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ٚ تصوط اِٚیٝ زض غٛضت ِعْٚ  2

 ایٗ زستٛضإًُِ 6ـ ضسیسٌی ثٝ ترّفبت ٚ ضىبیبت ٘بضی اظ يّٕىطز ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ٔكبثك ثرص 3

ٝ ٞبی ضٛضای ٔطوعی ٘بنط 4 ٜ ٘بٔ ـ ٘هبضت ثط حسٗ اخطای ایٗ زستٛضإًُِ، ٔػٛثبت ٚ ضیٛ

ـ ثطضسی ٔحتٛایی ٘ططیبت زا٘طٍبٜ زض خّسٝ ٔبٞیب٘ٝ وٕیتٝ ٘بنط ٚ اضسبَ ٘تبیح آٖ ثٝ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط 5

ٜ ٞبی آٔٛظضی ثطای ٔتمبؾیبٖ ٘ططیبت زا٘طدٛیی ايٓ اظ غبحجبٖ أتیبظ، ٔسیطاٖ ٔسئَٛ، سطزثیطاٖ ٚ سبیط يٛأُ اخطایی ثط اسبس ثط٘بٔٝ 6 ـ ثطٌعاضی زٚض

آٔٛظضی ضٛضای ٔطوعی ٘بنط  

.  ضٛضای فطٍٞٙی ٞط زا٘طٍبٜ ٔطخى تدسیس ٘هط زض تػٕیٕبت ٚ آضای وٕیتٝ ٘بنط ٕٞبٖ زا٘طٍبٜ استـ 7هبده 

وٝ زض « ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٞی» ؾٛاثف ٘بنط ثط فًبِیت ٘ططیبت زا٘طٍبٞی، زض ٞط زستٍبٜ ضٛضایی ثب يٙٛاٖ 2 ٔبزٜ 4ثطاسبس ثٙس  ـ 8هبده 

.  ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز، تطىیُ ٔی ٌطزز« ضٛضای ٔطوعی ٘بنط»ایٗ زستٛضإًُِ ثٝ اذتػبض 

: تطویت ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ثٝ ضطح ظیط استـ9هبده 

 (ضئیس ضٛضا)ـ ًٔبٖٚ فطٍٞٙی زستٍبٜ ٔتجٛو 1

ـ ًٔبٖٚ ٔكجٛيبتی ٚظاضت فطًٞٙ ٚ اضضبز اسالٔی 2

ْ االذتیبض ضئیس ٟ٘بز 3 ـ ًٔبٖٚ فطٍٞٙی ٟ٘بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ًٔهٓ ضٞجطی زض زا٘طٍبٟٞب یب ٕ٘بیٙسٜ تب

ـ یه ٘فط حمٛق زاٖ ثٝ ا٘تربة ًٔبٖٚ فطٍٞٙی زستٍبٜ ٔتجٛو 4

  (زثیط ضٛضا)ـ ٔسیطوُ أٛض فطٍٞٙی زستٍبٜ ٔتجٛو 5

.  ـ سٝ ٘فط اظ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ثٝ ا٘تربة ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٟٞبی وطٛض وٝ یه ٘فط اظ آٟ٘ب يؿٛ يّی اِجسَ ٔحسٛة ٔی ضٛز6

 زض غٛضت ٘جٛزٖ پست ًٔبٖٚ فطٍٞٙی یب ٔسیطوُ أٛض فطٍٞٙی یب يٙبٚیٗ ٔطبثٝ ا٘تربة ضئیس ٚ زثیط ضٛضا ثط يٟسٜ ضئیس زستٍبٜ ٚ زض سكح ـ1تبصره 

.  ًٔبٚ٘بٖ ٚ ٔسیطاٖ وُ زستٍبٜ ٔی ثبضس

ٜ ٘بٔٝ ٔػٛة ضٛضای ٔطوعی ٘بنط، ٘سجت ثٝ ثطٌعاضی ا٘تربثبت ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی خٟت يؿٛیت زض ـ2تبصره   زثیط ضٛضا قجك ضیٛ

.  ضٛضای ٔطوعی ٘بنط الساْ ذٛاٞس وطز

.   ايؿبی ا٘تربثی ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ثطای ٔست یه سبَ ثب اثالٌ ضئیس ضٛضا ا٘تربة ٔی ضٛ٘سـ3تبصره 

ٜ ٘بٔٝ ٔػٛة ضٛضای ٔطوعی ٘بنطـ اظ ـ4تبصره   چٙب٘چٝ ٕ٘بیٙسٜ اغّی ٔسیطاٖ ٔسئَٛ يؿٛ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ضطایف يؿٛیت زض ضٛضا ضاـ ثطاسبس ضیٛ

. ٔسئِٛیت تطریع استٕطاض ضطایف يؿٛیت ٕ٘بیٙسٜ ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ثط يٟسٜ زثیط ضٛضاست. زست ثسٞس يؿٛ يّی اِجسَ خبیٍعیٗ ٚی ذٛاٞس ضس



 زثیطذب٘ٝ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط زض ازاضٜ وُ أٛض فطٍٞٙی ٚظاضت یب زستٍبٜ ٔتجٛو یب يٙبٚیٗ ٔطبثٝ ٔستمط ٚ زثیط ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ٔتِٛی ا٘دبْ ـ5تبصره 

.  أٛض ازاضی ٚ اخطایی ضٛضا است

: ـ وظبیف و اختیبرات شورای هرکسی نبظر به شرح زیر است10هبده 

ـ سیبستٍصاضی زض حٛظٜ والٖ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی 1        

ـ ضسیسٌی ثٝ ايتطاؾبت زض ذػٛظ يسْ غسٚض ٔدٛظ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی 2

ـ تدسیس ٘هط زض تػٕیٕبت ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ زض ذػٛظ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی 3

ـ ضسیسٌی ثٝ ايتطاؾبت ٘بضی اظ تػٕیٕبت ٚ يّٕىطز ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ زض ظٔیٙٝ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی 4

ٝ ٞبی اخطایی 5 ٜ ٘بٔ ـ تسٚیٗ ضیٛ

ـ تفسیط ٔفبز زستٛضإًُِ حبؾط 6

ٝ ٞبی ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٟٞب 7 ـ ٘هبضت ثط يّٕىطز وٕیت

ٝ ٞبی ٘بنط زا٘طٍبٟٞب 8 ـ ایدبز ٚحست ضٚیٝ ثیٗ وٕیت

ـ تسٚیٗ ثط٘بٔٝ آٔٛظضی ثطای ٔتمبؾیبٖ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی 9

ٝ ٞبی ٘بنط ٚ اضائٝ آٖ ثٝ ضییس زستٍبٜ 10 ـ اذص ٚ ثطضسی ٘تبیح ٌعاضش ٔحتٛایی ٘ططیبت زا٘طٍبٞی اظ وٕیت

ْ االخطا استـ تبصره .   ٔػٛثبت ضٛضای ٔطوعی ٘بنط لكًی ٚ الظ

 ٔبٜ یه ثبض ثب زيٛت ٔىتٛة اظ وّیٝ ايؿب یه ٞفتٝ لجُ اظ ظٔبٖ خّسٝ ثب ايالْ زستٛض خّسٝ تٛسف زثیط 2 خّسبت ضٛضای ٔطوعی ٘بنط حسالُ ٞط ـ11هبده 

.   تٗ اظ ايؿبی زاضای حك ضأی، ضسٕی ٚ ٔػٛثبت آٖ ثب ضأی اوثطیت ًٔتجط است5ضٛضا تطىیُ ٔی ضٛز ٚ خّسبت ثب حؿٛض حسالُ 

 نحوه درخواست هجوز و شرایط انتشبر نشریبت دانشگبهی: بخش دوم 
ٔتمبؾی أتیبظ ا٘تطبض ٘ططیٝ زا٘طٍبٞی ثبیس زضذٛاست وتجی ذٛز ضا ثب ايالْ ٔطرػبت ذٛز ٚ ٔسیط ٔسئَٛ، سطزثیط، ٘بْ ٘ططیٝ، ظٔیٙٝ ٚ تطتیت ا٘تطبض ـ12هبده 

.  تسّیٓ وٙس1ثٝ ا٘ؿٕبْ تػطیح ثٝ پبیجٙسی ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسی، لٛا٘یٗ ٔٛؾٛيٝ ٚ ایٗ زستٛضإًُِ، ثٝ زثیطذب٘ٝ وٕیتٝ ٘بنط قجك فطْ پیٛست ضٕبضٜ  (1ٔٛؾٛو ٔبزٜ )

ٝ ای وٝ غبحت أتیبظ آٖ ضرع حمٛلی است ٘جبیس ٔغبیطتی ثب اسبسٙبٔٝ آٖ تطىُ یب ٟ٘بز زاضتٝ ثبضسـ1تبصره    . ظٔیٙٝ ا٘تطبض ٘ططی

ٜ ا٘س ثٝ فًبِیت ثپطزاظ٘سـ 2تبصره  ٝ ٞبیی وٝ ٔدٛظ اذص وطز . ٘ططیبت زا٘طدٛیی ٔٛنفٙس غطفبً زض ظٔیٙ

. ٔتمبؾی أتیبظ ا٘تطبض ٌبٞٙبٔٝ ثبیس حسالُ ٚ حساوثط ظٔبٖ ا٘تطبض ٘ططیٝ ذٛز ضا زض زضذٛاست وتجی ذٛز ٔطرع ٕ٘بیسـ 3تبصره 

: ٔتمبؾی أتیبظ ٘ططیٝ ثبیس زاضای ضطایف ظیط ثبضسـ 13هبده 

 ـ یىی اظ زا٘طدٛیبٖ یب ايؿبی ٞیأت يّٕی ثٝ يٙٛاٖ ضرع حمیمی یب تطىُ، ٟ٘بز، ا٘دٕٗ، وبٖ٘ٛ، یب یىی اظ ثرص ٞبی زا٘طٍبٜ یب ٞط ضرع حمٛلی زیٍط 1

زض زا٘طٍبٜ 

ـ يسْ ٔحىٛٔیت ٔٙدط ثٝ تٛثید وتجی ٚ زضج زض پطٚ٘سٜ یب ثبالتط زض ٔٛضز زا٘طدٛیبٖ ٚ ا٘فػبَ ٔٛلت اظ ذسٔت زض ٔٛضز ايؿبی ٞیأت يّٕی  2

 پس اظ یه سبَ اظ تبضید اتٕبْ ٔحطٚٔیت ٔی تٛا٘ٙس ثٝ يٙٛاٖ غبحت أتیبظ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی فًبِیت وٙٙس ٚ زض غٛضت 2 افطاز ٔطَٕٛ ثٙس ـ1تبصره 

.  ٔحىٛٔیت ٔدسز ثٝ قٛض زائٓ ٔحطْٚ ٔی ضٛ٘س

 زض غٛضتی وٝ غبحت أتیبظ یىی اظ ضطایف فٛق ضا اظ زست ثسٞس، نطف یه ٔبٜ پس اظ اثالٌ وٕیتٝ ٘بنط ٔی تٛا٘س زضذٛاست ا٘تمبَ أتیبظ ٘ططیٝ ضا ـ2تبصره 

ٗ  غٛضت أتیبظ ٘ططیٝ ِغٛ ٔی ضٛز  ٞفتٝ اظ تبضید 2وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است نطف ٔست . ثٝ ضرع ٚاخس ضطایف زیٍط ثٝ وٕیتٝ ٘بنط اضسبَ وٙس، زض غیط ای

.  ٚغَٛ زضذٛاست ٔتمبؾی، ٘هط ذٛز ضا ايالْ وٙس

 :شرایط هذیر هسئول به شرح زیر است ـ14هبده 
ـ زا٘طدٛ ثٛزٖ یب يؿٛیت زض ٞیأت يّٕی یب ٔسیط یىی اظ ٚاحسٞبی ازاضی ٕٞبٖ زا٘طٍبٜ  1

 ـ يسْ ٔحىٛٔیت ٔٙدط ثٝ تٛثید وتجی ٚ زضج زض پطٚ٘سٜ یب ثبالتط زض ٔٛضز زا٘طدٛیبٖ، ا٘فػبَ ٔٛلت اظ ذسٔت زض ٔٛضز ايؿبی ٞیأت يّٕی ٚ يسْ ٔحىٛٔیت 2

. ٔٙدط ثٝ تٛثید وتجی ٚ زضج زض پطٚ٘سٜ یب ثبالتط زض وٕیتٝ ترّفبت ازاضی ثطای وبضوٙبٖ

ٓ سبَ ٔتٛاِی یب سٝ ٘یٓ سبَ ٔتٙبٚة ثطای زا٘طدٛیبٖ زض ٍٞٙبْ ًٔطفی ثٝ يٙٛاٖ ٔسیط ٔسئ3َٛ .  ـ يسْ سبثمٝ ٔططٚقی ثطای زٚ ٘ی

ٓ سبَ تحػیّی ٚ حسالُ 4 ٜ ٞبی وبضزا٘ی ٚ وبضضٙبسی) ٚاحس زضسی 28ـ ٌصضا٘سٖ زٚ ٘ی زا٘طدٛیبٖ وبضضٙبسی ٚ وبضضٙبسی اضضس ٘بپیٛستٝ ٚ زوتطی اظ . (زٚض

. ضَٕٛ ایٗ ثٙس ٔستثٙی ٞستٙس

.  يسْ ضٟطت ثٝ فسبز اذالق- 5



.  ضٟطت ثٝ فسبز اذالق غطفبً ثب اخٕبو وّیة ايؿبی وٕیتٝ ٘بنط لبثُ احطاظ است ـ 1 تبصره

.  ٔسیط ٚاحس ازاضی فمف ٔی تٛا٘س ٔسیط ٔسئَٛ ٘ططیٝ ازاضٜ ٔتجٛو ذٛز ثبضسـ2تبصره 

 پس اظ یه سبَ اظ تبضید اتٕبْ ٔحطٚٔیت ٔی تٛا٘ٙس ثٝ يٙٛاٖ ٔسیط ٔسئَٛ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی فًبِیت وٙٙس ٚ زض غٛضت 2 افطاز ٔطَٕٛ ثٙس  ـ3تبصره 

.  ٔحىٛٔیت ٔدسز ایٗ افطاز ثٝ قٛض زائٓ ٔحطْٚ ٔی ضٛ٘س

 زض غٛضتی وٝ ٔسیط ٔسئَٛ یىی اظ ضطایف ضا اظ زست ثسٞس، غبحت أتیبظ ٔٛنف است نطف یه ٔبٜ ٔسیط ٔسئَٛ خسیس ضا ثٝ وٕیتٝ ٘بنط ًٔطفی ـ4تبصره 

.   ٞفتٝ زض ایٗ ذػٛظ ايالْ ٘هط وٙس2وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است نطف ٔست . وٙس، زض غیط ایٗ غٛضت أتیبظ ٘ططیٝ ِغٛ ٔی ضٛز

 .سردبیر نشریه ببیذ کلیه شرایط فوق را دارا ببشذـ 5تبصره 
ا٘تطبض ٘رستیٗ ضٕبضٜ ٘ططیٝ ٔٙٛـ ثٝ قی زٚضٜ آٔٛظضی ٚ اذص ٌٛاٞی پبیبٖ زٚضٜ تٛسف غبحت أتیبظ، ٔسیط ٔسئَٛ ٚ سطزثیط ثطاسبس ثط٘بٔٝ ـ15هبده 

. آٔٛظضی ٔػٛة ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٞی است

 ٞط وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است زض ٞط ٘یٓ سبَ تحػیّی حسالُ زٚ زٚضٜ آٔٛظضی ثطاسبس ثط٘بٔٝ آٔٛظضی ٔػٛة ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ثط ٘ططیبت ـ تبصره

. زا٘طٍبٞی آٖ زستٍبٜ ثطٌعاض وٙس

. ٞیچ وس ٕ٘ی تٛا٘س زض ظٔبٖ ٚاحس غبحت أتیبظ، ٔسیط ٔسئَٛ ٚ سطزثیط ثیص اظ یه ٘ططیٝ ثبضسـ16هبده 

ٝ ٞب ٘بلع یب ٔتمبؾیبٖ أتیبظ یب ٔسیطاٖ ٔسئَٛ ٘ططیبت فبلس ضطایف ٔمطض زض ایٗ زستٛضإًُِ ثبضٙس وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است ـ17هبده  زض غٛضتی وٝ تمبؾب٘بٔ

.   ضٚظ اظ تبضید زضیبفت ٚ ثجت زضذٛاست ثٝ ٔتمبؾیبٖ ايالْ وٙس20ٔطاتت ضا ثٝ غٛضت ٔىتٛة ٚ ثب استٙبز ثٝ زالیُ ٚ ٔساضن الظْ حساوثط نطف 

زضج ضٙبسٙبٔٝ ٘ططیٝ ضبُٔ ظٔیٙٝ ٘طط، ٘بْ غبحت أتیبظ، ٔسیط ٔسئَٛ، سطزثیط یب ضٛضای سطزثیطی زا٘طٍبٜ غبزض وٙٙسٜ ٔدٛظ، ضٕبضٜ، تبضید ا٘تطبض ٚ ـ18هبده 

.  زٚضٜ ٘طط زض ٞط ضٕبضٜ ٘ططیٝ اِعأی است

ٝ ای ٔتمبؾی تٛظیى آٖ زض سبیط زا٘طٍبٟٞب ثبضس  ثبیس تمبؾبی ذٛز ضا ثب شوط ٔحسٚزٜ تٛظیى ثٝ وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ تسّیٓ ـ 19هبده  چٙب٘چٝ غبحت أتیبظ ٘ططی

وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ زض غٛضت ٔٛافمت، ٔٛنف است نطف ٔست زٜ ضٚظ اظ تبضید ٚغَٛ، زضذٛاست ضا خٟت ايالْ ٘هط ٟ٘بیی ثٝ وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ . وٙس

.  ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ٔٛنف است پس اظ ايالْ ٘هط زا٘طٍبٜ ٔمػس نطف زٚ ٔبٜ ٘سجت ثٝ زضذٛاست ٔعثٛض ايالْ ٘هط وٙس. ٔمػس اضسبَ وٙس

.   زض غٛضت يسْ ٔٛافمت وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ، ٔتمبؾی ٔی تٛا٘س ايتطاؼ ذٛز ضا ثٝ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ايالْ وٙسـ1تبصره 

.  است (زا٘طٍبٜ ٔجسأ) ٘هبضت ٚ ضسیسٌی ثٝ ترّفبت یب ضىبیبت ایٗ ٘ططیبت ثط يٟسٜ وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ غبزض وٙٙسٜ ٔدٛظ ـ2تبصره 

ُ ٞبی زا٘طٍبٞی، ٔدبٔى فطٍٞٙی ٚ ضٛضا ٞبی غٙفی زا٘طدٛیی زاضای ٔدٛظ ضسٕی وٝ زض ثیص اظ یه زا٘طٍبٜ فًبِیت زاضتٝ ٚ ـ20هبده  ٝ ٞب ٚ تطى اتحبزی

ٗ ٌٛ٘ٝ . ٔتمبؾی ا٘تطبض ٘ططیٝ ثبضٙس ٔی تٛا٘ٙس زضذٛاست ذٛز ضا ثٝ ضٛضای ٔطوعی زستٍبٜ ٔطثٛقٝ ايالْ وٙٙس ٘هبضت ٚ ضسیسٌی ثٝ ضىبیبت ٚ ترّفبت ای

.  ٘ططیبت ثط يٟسٜ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط است

ٗ ٌٛ٘ٝ ٘ططیبت تبثى ایٗ زستٛضإًُِ استـ تبصره .   ضطایف ٘بنط ثط غسٚض ٔدٛظ، غبحت أتیبظ ٚ ٔسیط ٔسئَٛ ٚ سطزثیط ای

.  ضٚظ ٘سجت ثٝ غسٚض ٔدٛظ الساْ وٙس20وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است زض غٛضت فطاٞٓ ثٛزٖ ضطایف لب٘ٛ٘ی ا٘تطبض ٘ططیٝ، حساوثط نطف ـ21هبده 

 ضٚظ ٘سجت ثٝ غسٚض ٔدٛظ ثب ايالْ وتجی زالیُ يسْ ٔٛافمت، الساْ ٘ىٙس، 20زض غٛضتی وٝ وٕیتٝ ٘بنط ثب غسٚض ٔدٛظ ٘ططیٝ ٔربِفت وٙس یب نطف ـ22هبده 

 ضٚظ ٔٛؾٛو ايتطاؼ ضا 30ضٛضای فطٍٞٙی ٔٛنف است نطف . ٔتمبؾی ٔی تٛا٘س ايتطاؼ ذٛز ضا ثٝ غٛضت ٔىتٛة ثٝ ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ ايالْ وٙس

ْ ٘هط وٙس .  ثطضسی ٚ ايال

ٔسئِٛیت وّیٝ ٔكبِت ٔٙسضج زض ٘ططیٝ ثٝ يٟسٜ ٔسیط ٔسئَٛ است ٚ ٚی ٔٛنف است سٝ ٘سرٝ اظ ٞط ضٕبضٜ ضا ثالفبغّٝ پس اظ ا٘تطبض ثٝ زثیطذب٘ٝ ـ23هبده 

.  وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ تحٛیُ زٞس

.  زثیطذب٘ٝ وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ ٔٛنف است زٚ ٘سرٝ اظ ٘ططیٝ ضا ثٝ زثیطذب٘ٝ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط اضسبَ وٙسـ تبصره

زض غٛضتی وٝ غبحت أتیبظ نطف ٔست حساوثط ضص ٔبٜ اظ ظٔبٖ غسٚض ٔدٛظ پس اظ اذكبض وتجی ٚ ّٟٔت یه ٔبٞٝ الساْ ثٝ ا٘تطبض ٘ططیٝ ٘ىٙس، ـ24هبده 

. ٔدٛظ غبزضٜ اظ ايتجبض سبلف است

زض غیط ایٗ غٛضت پس اظ سٝ ٔطحّٝ ٔتٛاِی يسْ ا٘تطبض، غبحت أتیبظ ثطای . ٘ططیبت ٔٛنفٙس تٛاِی ا٘تطبض ٔٙسضج زض أتیبظ ذٛز ضا ضيبیت وٙٙسـ 25هبده 

. پبسرٍٛیی ثٝ وٕیتٝ ٘بنط احؿبض ٚ زض غٛضت يسْ اضائٝ زالیُ لب٘ى وٙٙسٜ، ٔدٛظ ٘ططیٝ ِغٛ ٔی ضٛز

ايٓ اظ )غبحت أتیبظ ٔی تٛا٘س زضذٛاست ذٛز ضا ٔجٙی ثط ا٘تمبَ أتیبظ ٘ططیٝ ثٝ زیٍطی یب تغییط ٔطرػبت شوط ضسٜ زض فطْ زضذٛاست ٔدٛظ ٘ططیٝ  ـ 26هبده 

ثٝ وٕیتٝ ٘بنط اضائٝ وٙس ٚ وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است نطف یه ٔبٜ ٔطاتت ٔٛافمت یب يسْ ٔٛافمت ذٛز ضا ثٝ  (ٔسیط ٔسئَٛ، ٘بْ ٘ططیٝ، زٚضٜ ا٘تطبض ٚ ظٔیٙٝ ا٘تطبض

.  غٛضت ٔىتٛة ثٝ غبحت أتیبظ ايالْ وٙس



 حقوق نشریبت دانشگبهی: بخش سوم 
:  اظ خّٕٝ. ٘ططیبت زا٘طٍبٞی اظ وّیٝ حمٛق ٔػّطح زض لبٖ٘ٛ ٔكجٛيبت خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ثطذٛضزاض٘سـ27هبده 

. ـ خستدٛ، وست ٚ ا٘تطبض اذجبض زاذُ ٚ ذبضج زا٘طٍبٜ ثٝ ٔٙهٛض افعایص آٌبٞی خبًٔٝ زا٘طٍبٞی ثب ضيبیت ٔٛاظیٗ لب٘ٛ٘ی ٚ حفم ٔػبِح خب1ًٝٔ

ٝ ای زضغسز ايٕبَ فطبض ثط ٘ططیبت ثطآیس یب ثٝ سب٘سٛض ٚ وٙتطَ ٔحتٛای ٘ططیبت ٔجبزضت 2 ـ ٞیچ ٔمبْ زِٚتی ٚ غیط زِٚتی حك ٘ساضز ثطای چبح ٔكّت یب ٔمبِ

. ٚضظز

ـ ٘ططیبت زا٘طدٛیی حك زاض٘س ٘هطٞب، ا٘تمبزٞبی سبظ٘سٜ، پیطٟٙبزٞب ٚتٛؾیحبت زا٘طدٛیبٖ ٚ ٔسئٛالٖ زا٘طٍبٜ ضا ثب ضيبیت ٔٛاظیٗ اسالٔی ٚ ٔػبِح زا٘طٍبٜ 3

. ٚ خبًٔٝ زضج وٙٙس

ًٔبٚ٘ت زا٘طدٛیی ٚ فطٍٞٙی ٚ سبیط ٟ٘بزٞبی فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ ثبیس زض چبضچٛة لٛا٘یٗ ٚ زض حسٚز اذتیبضات ٚ أىب٘بت اظ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ـ28هبده 

.  حٕبیت وٙٙس

ـ فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ سبال٘ٝ اظ ٔحُ ثٛزخٝ فطٍٞٙی ٔجّغی ضا ثطای حٕبیت ٚ وٕه ثٝ ا٘تطبض ٘ططیبت زا٘طٍبٞی پیص ثیٙی ٔی وٙس ٚ   ًٔبٚ٘ت زا٘طدٛییـ تبصره

.  ٔتٙبست ثب ضطایف ٚ ٔكبثك ؾٛاثف ٚ ٔمطضات زض اذتیبض آ٘بٖ لطاض ٔی زٞس

زستٍبٟٞب ٔٛنفٙس خطٙٛاضٜ وطٛضی ٘ططیبت زا٘طدٛیی ضا ثب ٕٞبٍٞٙی وّیٝ زستٍبٟٞب ٚ ٔسئِٛیت یه زستٍبٜ حسالُ سبِی یىجبض ثطٌعاض ٕ٘بیٙس ٚ ـ29هبده 

. ٘ططیبت ثطتط ضا ضٙبسبیی ٚ تطٛیك وٙٙس

.   زستٍبٜ ٞب ٔیتٛا٘ٙس ثػٛضت ٔستمُ خطٙٛاضٜ ٞبی ٔٙكمٝ ای یب ٔطبثٝ آٖ ضا ثطٌعاض ٕ٘بیٙسـ1تبصره 

ٝ ٞبی اَٚ، زْٚ ٚ سْٛ يالٜٚ ثط خٛایع خطٙٛاضٜ ٔطَٕٛ حٕبیت ٞبی ٔبزی ٚ ًٔٙٛی زستٍبٜ ٔطثٛقٝ تب خطٙٛاضٜ ثًسی ذٛاٞٙس ثٛز ـ 2تبصره  . ٘ططیبت زاضای ضتج

٘ططیبت زا٘طٍبٞی زض ا٘تطبض ٔكبِت ٚ تػبٚیط خع زض ٔٛاضز اذالَ ثٝ ٔجب٘ی ٚ احىبْ اسالْ    ـ30هبده            حذود نشریبت دانشگبهی: بخش چهبرم 

.   لبٖ٘ٛ ٔكجٛيبت، آظاز ٞستٙس6ٚ حمٛق يٕٛٔی ٚ ذػٛغی ٔكبثك ٔبزٜ 

ٝ ای ٔكبِجی ٔطتُٕ ثط تٛٞیٗ، افتطا، ذالف ٚالى یب ا٘تمبز ٘سجت ثٝ اضربظ ـ31هبده  ٔٙتطط وٙس، شیٙفى حك زاضز پبسد آٖ  (ايٓ اظ حمیمی یب حمٛلی)ٞطٌبٜ ٘ططی

ضا حساوثط تب زٚ ٔبٜ اظ تبضید ا٘تطبض ثٝ غٛضت ٔىتٛة ثطای ٕٞبٖ ٘ططیٝ اضسبَ وٙس ٚ ٘ططیٝ ٔعثٛض ٘یع ٔٛنف است تٛؾیح یب پبسد زضیبفت ضسٜ ضا حساوثط یه 

ٔبٜ پس اظ ٚغَٛ پبسد زض ٕٞبٖ غفحٝ ٚ ستٖٛ ٚ ثب ٕٞبٖ حطٚفی وٝ اغُ ٔكّت ٔٙتطط ضسٜ است ثٝ ضایٍبٖ ثٝ چبح ثطسب٘س، ٔٙٛـ ثٝ آ٘ىٝ خٛاة اظ زٚ ثطاثط 

.  اغُ ٔكّت تدبٚظ ٘ىٙس ٚ ٔتؿٕٗ تٛٞیٗ ٚ افتطا ثٝ وسی ٘جبضس

 اٌط ٘ططیٝ يالٜٚ ثط پبسد ٔصوٛض ٔكبِت یب تٛؾیحبت ٔدسزی چبح وٙس، زض ایٗ غٛضت حك پبسرٍٛیی ٔدسز ثطای ًٔتطؼ ثبلی است، ثسیٟی ـ1تبصره 

. است زضج لسٕتی اظ پبسد، زض حىٓ يسْ زضج است ٚ ٔتٗ پبسد ثبیس زض یه ضٕبضٜ ٚ ثٝ قٛض وبُٔ زضج ضٛز

 زض غٛضتی وٝ ٘ططیٝ پبسد ضا ٔٙتطط ٘ىٙس شیٙفى ٔی تٛا٘س ثٝ وٕیتٝ ٘بنط ضىبیت وٙس ٚ وٕیتٝ ٘بنط زض غٛضت ٔحك ضٙبذتٗ ضبوی، خٟت ٘طط پبسد ـ2تبصره 

.   ٔحىْٛ ٔی وٙس40 ٔبزٜ 6 تب 4ثٝ ٘ططیٝ اذكبض ذٛاٞس وطز ٚ اٌط ایٗ اذكبض ٔؤثط ٚالى ٘طٛز، وٕیتٝ ٘بنط، ٘ططیٝ ضا ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی 

ٜ ٞبی آٖ ٘بفی حك شیٙفى زض ذػٛظ پیٍیطی ضىبیت اظ قطیك وٕیتٝ ٘بنط یب ٔطاخى شی غالح ٘رٛاٞس ثٛزـ 3تبصره  .  ٔفبز ایٗ ٔبزٜ ٚ تجػط

زض غٛضت ضىبیت ضبوی ذػٛغی اظ یه ٘ططیٝ ٔجٙی ثط ا٘تطبض ٞط ٘ٛو ٔكّت ٔطتُٕ ثط تٟٕت، افتطا، فحص ٚ اِفبل ضویه یب ٘سجت ٞبی ـ 32هبده 

ٗ آٔیع ٚ ٘هبیط آٖ ٘سجت ثٝ اضربظ، تٟسیس ٚ ٞته ضطف یب حیثیت یب افطبی اسطاض ضرػی، ٘ططیٝ ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی   ٔحىْٛ 40 ٔبزٜ 9 تب 5تٛٞی

.  ٔی ٌطزز

 13 تب 10 لبٖ٘ٛ ٔكجٛيبت ضٛ٘س، ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی 27 ٚ 26، 25، 24٘ططیبت زا٘طٍبٞی وٝ ثٙب ثٝ تطریع وٕیتٝ ٘بنط ٔطتىت ترّفبت ٔٛاز ـ33هبده 

.   ٔحىْٛ ٔی ضٛ٘س40ٔبزٜ 

 ٔحىْٛ ٔی وٙس ٚ زض 40 ٔبزٜ 9 تب 5زض غٛضت ا٘تطبض يىس ٞب، تػبٚیط ٚ ٔكبِت ذالف يفت يٕٛٔی، وٕیتٝ ٘بنط، ٘ططیٝ ضا ثٝ یىی اظ ثٙسٞبی ـ34هبده 

.  ایٗ ٔبزٜ ٔحىْٛ ٔی ضٛز13 تب 10غٛضت تىطاض خطْ پس اظ ٔحىٛٔیت اِٚیٝ، ٘ططیٝ ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی 

 40 ٔبزٜ 9 ٚ 8 لبٖ٘ٛ ٔكجٛيبت ضٛ٘س ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی 29٘ططیبت زا٘طٍبٞی وٝ ثٙب ثٝ تطریع وٕیتٝ ٘بنط ٔطتىت ترّفبت ٔٛؾٛو ٔبزٜ ـ 35هبده 

.  ٔحىْٛ ٔی ضٛ٘س

ٝ ای ٔكبِت ٚ تػبٚیطی ٔب٘ٙس تٛٞیٗ، تٟٕت، فحص، اِفبل ضویه، تحمیط، تٟسیس، ٞته حطٔت یب حیثیت ٚ ٘هبیط آٖ ٔٙتطط ٕ٘بیس، ترّف ـ36هبده  ٞطٌبٜ ٘ططی

زض ایٗ غٛضت ضئیس وٕیتٝ ٘بنط ٔی تٛا٘س اظ ازأٝ فًبِیت ٘ططیٝ خٌّٛیطی ٕ٘بیس ٚ ٔٛؾٛو ضا خٟت ثطضسی ثٝ وٕیتٝ ٘بنط اضخبو . يٕٛٔی ٔحسٛة ٔی ٌطزز

.   ٔحىْٛ ٔی ضٛز40 ٔبزٜ 9 تب 5وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است ٔٛؾٛو ضا ذبضج اظ ٘ٛثت ثطضسی ٚ زض غٛضت احطاظ ترّف، ٔترّف ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی . زٞس

ٝ ای وٝ اظ ازأٝ ا٘تطبض آٖ خٌّٛیطی ضسٜ است ٘جبیس اظ :تبصره .  ضٚظ ثیطتط ضٛز10 ٔست ضسیسٌی ثٝ پطٚ٘سٜ ٘ططی



 ٚ زض غٛضت تىطاض 3 تب 1 ایٗ زستٛضإًُِ ثطای ثبض اَٚ ٘ططیٝ ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی 24 ٚ 19، 17 یب ٔٛاز 1 ٔبزٜ 5زض غٛضت ترّف اظ تجػطٜ ـ37هبده 

.  ٔحىْٛ ٔی ضٛز40 ٔبزٜ 7 تب 4ثٝ یىی اظ تٙجیٟبت ثٙسٞبی 

ٝ ای»زض غٛضتی وٝ ـ38هبده  ثسٖٚ اذص ٔدٛظ اظ وٕیتٝ ٘بنط ٔٙتطط ضٛز تٛلیف ضسٜ ٚ ا٘تطبضزٞٙسٜ ثٝ ٔست یه سبَ ٕ٘ی تٛا٘س غبحت أتیبظ، ٔسیط « ٘ططی

ٔسئَٛ ٚ سطزثیط ٘ططیٝ خسیسی ثبضس ٚ زض غٛضت تىطاض اٌط ٔترّف ضرع حمیمی ٚ زا٘طدٛ ثبضس تب پبیبٖ ٔمكى تحػیّی ٚ زض غٛضتی وٝ ٔترّف ضرع 

ٝ ای ضا ٘رٛاٞس زاضت .  حمٛلی یب يؿٛ ٞیأت يّٕی ثبضس تب سٝ سبَ حك ا٘تطبض ٚ ضطوت زض ا٘تطبض ٞیچ ٘ططی

زض ٔٛاضزی وٝ ترّف اضتىبثی ٘ططیٝ ثطاسبس لٛا٘یٗ ٔٛؾٛيٝ وطٛض خطْ تّمی ضٛز ثٙب ثٝ تطریع وٕیتٝ ٘بنط ٔسیط ٔسئَٛ ٘ططیٝ خٟت ـ39هبده 

ٓ ٌیطی ٔمتؿی ثٝ وٕیتٝ ا٘ؿجبقی ًٔطفی ٔی ضٛز .  تػٕی

 تنبیهبت: بخش پنجن
: ٔٛاضز تٙجیٟی ٔترّفبٖ ثٝ ضطح ظیط استـ40هبده 

ـ احؿبض ثٝ وٕیتٝ ٘بنط ٚ تصوط ضفبٞی 1

ـ تصوط وتجی 2

ـ اذكبض وتجی 3

ـ ٔحطٚٔیت ٔٛلت ٘ططیٝ اظ تسٟیالت زا٘طٍبٞی تب ضص ٔبٜ 4

 ٔبٜ 6ـ ٔحطٚٔیت ٔٛلت ٔسیط ٔسئَٛ اظ تػسی ایٗ سٕت تب 5

 ٔبٜ تب یه سبَ 6ـ ٔحطٚٔیت ٔٛلت ٔسیط ٔسئَٛ اظ تػسی ایٗ سٕت اظ 6

 ٔبٜ 3ـ تٛلیف ٔٛلت ٘ططیٝ تب 7

 ٔبٜ 6ـ تٛلیف ٔٛلت ٘ططیٝ اظ سٝ ٔبٜ تب 8

 ٔبٜ تب یه سبَ 6ـ تٛلیف ٔٛلت ٘ططیٝ اظ 9

ـ تٛلیف ٔٛلت ٘ططیٝ اظ یه تب زٚ سبَ 10

ـ ٔٙى زائٓ ا٘تطبض ٘ططیٝ 11

ـ ٔٙى زائٓ ا٘تطبض ٘ططیٝ ٚ ٔحطٚٔیت ٔسیط ٔسئَٛ اظ تػسی ایٗ سٕت تب یه سبَ 12

ـ ٔٙى زائٓ ا٘تطبض ٘ططیٝ ٚ ٔحطٚٔیت ٔسیط ٔسئَٛ اظ تػسی ایٗ سٕت تب پبیبٖ ٔمكى تحػیّی 13

 رسیذگی به تخلفبت و شکبیبت: بخش ششن
 ضٚظ اظ تبضید زضیبفت ٚ ثجت آٖ زض زثیطذب٘ٝ، ضسیسٌی وطزٜ ٚ ضأی ذٛز ضا 15وٕیتٝ ٘بنط ٔٛنف است ثٝ ضىبیبت ٔىتٛة حساوثط نطف ٔست ـ41هبده 

 .غبزض وٙس

ٝ ای ضا وٝ ترّف وطزٜ یب اظ آٖ ضىبیت ضسٜ است ثٝ غٛضت وتجی ٚ ثب شوط زلیك ٔٛاضز ترّف یب ضىبیت ٚ ثب اضائٝ ـ42هبده  وٕیتٝ ٘بنط، ٔسیط ٔسئَٛ ٘ططی

ٝ ای اظ تبضید اثالٌ خٟت ازای تٛؾیحبت زيٛت ٔی وٙس ٚ زض غٛضت يسْ حؿٛض غیطٔٛخٝ ٚی یب يسْ اضائٝ تٛؾیحبت وتجی، وٕیتٝ ٘بنط  ّٟٔت یه ٞفت

 . ٔی تٛا٘س حىٓ ٔمتؿی ضا زض ٔٛضز ٘ططیٝ غبزض وٙس

 غبزض ٚ آٖ ضا ثٝ غٛضت وتجی حساوثط نطف ٔست یه ٞفتٝ 39 تب 30وٕیتٝ ٘بنط ثبیس آضای ذٛز ضا ثب شوط ٔٛاضز ترّف یب ضىبیت ٔستٙس ثٝ ٔٛاز ـ43هبده 

.  پس اظ غسٚض ثٝ ٔسیط ٔسئَٛ ٚ ضبوی ذػٛغی ٘ططیٝ اثالٌ وٙس

زض غٛضت يسْ ايتطاؼ .  ضٚظ اظ تبضید اثالٌ لبثُ ايتطاؼ ٚ زضذٛاست تدسیس ٘هط زض ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ است20آضای غبزضٜ، نطف ٔست ـ44هبده 

.  زض ّٟٔت تًییٗ ضسٜ، حىٓ، لكًی ٔحسٛة ٔی ضٛز

ْ االخطا ٞستٙس  ـ45هبده  . احىبْ غبزضٜ اظ سٛی وٕیتٝ ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٞی تب ظٔب٘ی وٝ ٘مؽ ٘طسٜ ا٘س الظ

ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ ٔٛنف است ضأی ذٛز ضا زض ٔٛضز ايتطاؾبت ٔىتٛة ٚاغّٝ حساوثط نطف ٔست یه ٔبٜ اظ تبضید زضیبفت ايتطاؼ تٛسف ـ46هبده 

.  زثیطذب٘ٝ، ثٝ غٛضت ٔىتٛة ثٝ ًٔتطؼ ٚ وٕیتٝ ٘بنط زا٘طٍبٜ اثالٌ وٙس

ضٛضای ٔطوعی ٘بنط ٔٛنف است نطف .  ضٚظ اظ تبضید اثالٌ، لبثُ ايتطاؼ ثٝ ضٛضای ٔطوعی ٘بنط است20تػٕیٓ ضٛضای فطٍٞٙی زا٘طٍبٜ نطف ـ47هبده 

ْ االخطا است. زٚ ٔبٜ اظ تبضید زضیبفت ايتطاؼ ضأی ذٛز ضا غبزض ٚ آٖ ضا اثالٌ وٙس .  آضای ضٛضای ٔطوعی ٘بنط، لكًی ٚ الظ
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تًییٗ ٚ تػٛیت . ٘حٜٛ غسٚض ٔدٛظ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی، ٘هبضت ثط آٟ٘ب، ضسیسٌی ثٝ ترّفبت ٚ ضىبیبت تٟٙب ثطاسبس زستٛضإًُِ حبؾط ذٛاٞس ثٛزـ 48هبده 

ٗ ٘بٔٝ ٘هیط غسٚض ٔدٛظٞبی ٔططٚـ یب ٔٛلت ٕٔٙٛو است .  ٞطٌٛ٘ٝ ضطایف ٚ ٔمطضات ٔغبیط یب ٔحسٚز وٙٙسٜ يالٜٚ ثط ٔفبز ایٗ آئی

ثٝ وّیٝ ٘ططیبت زا٘طٍبٞی وٝ لجُ اظ تػٛیت ایٗ زستٛضإًُِ ا٘تطبض ٔی یبثٙس ٔست ٞطت ٔبٜ اظ تبضید اثالٌ ایٗ زستٛضإًُِ فطغت زازٜ ٔی ضٛز تب  ـ49هبده 

.  ذٛز ضا ثب ؾٛاثف ٚ ٔمطضات ایٗ زستٛضإًُِ ٔٙكجك وٙٙس

. زض غٛضت يسْ ا٘كجبق زض ّٟٔت ٔمطض ٔدٛظ ٘ططیٝ ثب غالحسیس وٕیتٝ ٘بنط ِغٛ ذٛاٞس ضسـ  تبصره

ثٝ تػٛیت ضٛضاٞبی ٔطوعی ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ......................  تجػطٜ زض تبضید 44 ٔبزٜ ٚ 50 زستٛضإًُِ اخطایی ٘ططیبت زا٘طٍبٞی زض ـ50هبده 

.  ضسیس

 ضٛضای يبِی ا٘مالة فطٍٞٙی، ٚ ثٙب ثٝ ٔػٛثٝ ضٛضاٞبی 26/3/1383 ٔٛضخ 540 ؾٛاثف ٘بنط ثط فًبِیت ٘ططیبت زا٘طٍبٞی، ٔػٛثٝ خّسٝ ضٕبضٜ 5قجك ٔبزٜ 

ٝ  ٞبی يّْٛ، تحمیمبت ٚ فٙبٚضی ٚ ثٟساضت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش پعضىی ٚ زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی زستٛضإًُِ اخطایی  ٔطوعی ٘بنط ثط ٘ططیبت زا٘طٍبٞی ٚظاضترب٘

ٝ ٞبی آٔٛظضی ٚ پژٚٞطی اثالٌ ٔی ٌطزز  . ایٗ ؾٛاثف خٟت اخطا ثٝ زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔؤسس

 


