
فتع ترازو  نانواعم  ياروش  مرتحم  ياضعا 

يروانف و ملع و  ياه  كراپ اه ، هاگـشهوژپ یلاع ، شزومآ زکارم  اه ، هاگـشناد مرتحم  ياسؤر 
فتع ترازو  هب  هتسباو  تاسسوم 

، مارتحا مالس و  اب 
خروم هرامـش 630  تابوصم  عوضوم  تامیمـصت  ءارآ و  زا  یهاوخرظندیدجت  یگدیـسر و  همان  هویش  » تسویپ هب 

اب ددعتم  تاسلج  رد  هک  یگنهرف » بالقنا  یلاع  ياروش  خروم 94/02/22  خروم 93/06/12 و 763   760 ، 87/06/12
شزومآ نامرد و  تشادهب ، ترازو  ناگدنیامن  تارظن  ذخا  زا  سپ  یسررب و  یصصخت  ياه  هورگراک ياضعا  روضح 

تاقیقحت و مولع ، ترازو  رد  رقتـسم  رظندیدجت  یلاع  تایه  ياضعا  دـییات  هب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یکـشزپ و 
.دوش یم دافیا  ناعفن  يذ عالطا  يارب  یضتقم  روتسد  راضحتسا و  يارب  تسا ، هدیسر  يروانف 

: تشونور

.راضحتسا يارب  رظندیدجت  یلاع  تایه  سیئر  ترازو و  یلاع  ماقم  یمالغ  رتکد  ياقآ  بانج  . 1

.راضحتسا يارب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  مرتحم  ریبد  یلماع  رتکد  ياقآ  بانج  . 2

یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  سلجم  روما  یقوقح و  مرتحم  نواـعم  یتمه  رتکد  ياـقآ  باـنج  . 3
.مزال مادقا  راضحتسا و  يارب  خروم 98/06/12  همان 117/9615  هب  تشگزاب 

خروم هرامـش 13/77297  هماـن  هب  فطع  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  مرتحم  سییر  یچنارهط  رتکد  ياـقآ  باـنج  . 4
.مزال مادقا  راضحتسا و  يارب  هاگشناد  نآ  ياه  ییاراد زا  تنایص  یقوقح و  روما  زکرم   97/12/08

266839
1398/10/08

يریگیپ هرامش 
8406723

یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
يدزی  یمولع  اضردیمح 

سلجم روما  یقوقح و  نواعم 
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مورخ  036خواهي از آرا و تصميمات موضوع مصوّبات شمارة نظر نامة رسيدگي و تجديدشيوه»

 11/1/2331مورخ  103و  21/60/33مورخ  106، 21/0/2331

 «شوراي عالي انقالب فرهنگي

 مقدمه: 

شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص  22/2/4734مورخ  367مصوبة جلسة  4در اجراي تبصرة 

نظر به ت عالي تجديدئنامة رسيدگي هيرسيدگي به شكايات از آرا و تصميمات موضوع اين مصوّبه، شيوه

و « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»پيشنهاد مشترك 

 شود: به ترتيب زير تصويب مي« دانشگاه آزاد اسالمي»

 فصل اول: تعاريف

 اصطالحات تعريف  ماده يک:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش »و يا « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»وزارت: حسب مورد،  .4-4

 «پزشكي

هاي علم و فناوري داراي  ژوهشي و فناوري و پارك ها و مؤسسات آموزش عالي، پمؤسسه: دانشگاه .4-2

 مجوّز از شوراي عالي انقالب فرهنگي يا شوراي گسترش آموزش عالي

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 367ت عالي تجديدنظر موضوع مصوبة ئهيت عالي: ئهي .4-7

 ت عاليئدبيرخانه: دبيرخانة هي .4-4

 ديوان: ديوان عدالت اداري .4-5

ه، هيئت هاي انتظامي اعضاي هيئت علمي و نظاير آن،  زهاي امنا، هيئت هاي مميّتئ: شامل هيهيأت .4-6

 کميته ها

 ژوهشي، کميته اخالق پزشكي و نظاير آنشامل کميته انضباطي دانشجويان، کميته اخالق پ .4-3

 کارگروه تخصصي: کارگروه هاي تخصّصي دانشجويي، هيئت علمي و ويژه .4-8
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 فصل دوم: صالحيت

 

ها،  هيئت ت عالي عبارت است از رسيدگي به شكايات از آرا و تصميمات قطعيئصالحيت هي :1ماده 

، «درمان و آموزش پزشكي بهداشت، »و« فناوري علوم، تحقيقات و»هاي  هاي وزارتخانه ها وکميسيون کميته

ژوهشي مصوب درخصوص اعضاي هيئت  ها و مراکز آموزشي و پ دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دانشگاه

هاي علمي و ساير اشخاص ذينفع که صرفاً در باره امور و شؤون  علمي، دانشجويان، مؤسسات، انجمن

 اشد.تخصّصي، علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده ب

شوراي عالي انقالب فرهنگي  676مصاديق شؤون علمي، آموزشي و پژوهشي موضوع مصوبة تبصره يک: 

هاي علمي و تخصّصي، تخلفات آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، از قبيل آزمون

ستگي، عدم هاي مميّزه، اخراج، بازنش هاي امنا، آراي هيئت هاي علمي، تصميمات هيئت موسسات و انجمن

يابي مدارك تحصيلي  تمديد و تنزل وضعيت استخدامي اعضاي هيئت علمي به دليل رکود علمي، ارزش

 آموختگان خارج از کشور، بورس دانشجويان و  فرصت مطالعاتي مي باشد. دانش

اعضاي هيئت علمي در صالحيت هيئت عالي جذب  جذبرسيدگي به پرونده هاي مرتبط با  تبصره دو:

 است.

در صورتي که شكايت خارج از صالحيت هيئت عالي باشد، موضوع از دستور خارج مي شود  تبصره سه:  

و هر يک از کارگروهها مي توانند در صورت احراز عدم صالحيت، موضوع را براي اتخاذ تصميم به هيئت 

 عالي گزارش نمايند.

در مواردي که شعب ديوان عدالت اداري با صدور قرار عدم صالحيت، هيئت عالي را صالح  تبصره چهار:

 به رسيدگي مي دانند، موضوع شكايت در اين هيئت قابل رسيدگي است.

 

 فصل سوم: ساختار و تركيب هيئت عالي

 

ابق گيري مطت عالي، مدت عضويت آنها، حد نصاب تشكيل جلسات و رأيئتعداد اعضاي هي :3ماده 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي است. 22/2/4734مورخ  367مصوبة شمارة 
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جلسه غيرمتوالي در طول  4در صورت غيبت غيرموجه اعضاي هيئت بيش از سه جلسه متوالي يا  تبصره:

يک سال به تشخيص رئيس هيئت، موضوع غيبت حسب مورد به شوراي عالي انقالب فرهنگي يا رئيس 

 هيئت جهت معرفي عضو جديد منعكس مي شود. 

دانشگاه آزاد اسالمي مستقر است و مديرکل دفتر ت عالي در دفتر حقوقي وزارت و ئدبيرخانة هي: 1ماده 

ت ئدار تنظيم امور اداري، اجرايي و تشكيل جلسات هيت عالي، عهدهئحقوقي، به عنوان جانشين دبير هي

 ها خواهد بود. عالي و کارگروه

امور هيئت با پيشنهاد دبير و تأييد وزير يا رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، به تعداد الزم کارگروه در  :5ماده 

گي به امور خاص از جمله موارد رد و تصميمات علمي و دانشجويي و نيز کارگروه ويژه به منظور رسيد

 تشكيل مي شود.  و ... شوراي گسترش

عضو، شامل دو عضو هيئت علمي )با مرتبة حداقل دانشياري(، که  7ها داراي هريک از کارگروه :0ماده 

ضو کارشناس از حوزة ستادي وزارت يا دانشگاه آزاد اسالمي دان خواهد بود و يک ع يكي از آنان حقوق

ها با  است. رئيس کارگروه با تصويب هيات عالي و ابالغ رئيس هيات و ساير اعضاي هيات علمي کارگروه

  پيشنهاد دبير هيات و تصويب و ابالغ رئيس هيات عالي منصوب خواهند شد.

در صورت عدم امكان حضور اعضاي کارگروه، غيبت اعضاي اصلي يا وجود يكي از جهات  تبصره يک:

رد، به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي براي هر کارگروه يک حقوقدان به عنوان عضو علي البدل که با 

 نمايند. شود، در کارگروه ها شرکت مي حكم رئيس هيات عالي منصوب مي

ي از جهات رد در مورد يكي از اعضاي هيات عالي، نامبرده حق راي در صورت وجود يك تبصره دو:

نسبت به همان پرونده را ندارد و در صورت وجود جهات مزبور در مورد يک عضو کارگروه، حسب مورد 

 ها درباره شكايت مطروحه اظهارنظر خواهد کرد. عضو ديگري از ساير کارگروه

 ها عبارت است از: وظايف کارگروه :1ماده 

 اي درباره شاکي و طرف شكايت (  تحقيقات حضوري يا مكاتبهالف

( تهيه گردش کار و اعالم نظر در خصوص موضوع شكايت براي اتخاذ تصميم و صدور حكم توسط ب

 هيئت عالي
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 ت عالي ئ(  انجام ساير موارد الزم از جمله شيوه اجرا و تذکر براي اجرا  با ارجاع دبيرخانه هيج

توانند از نظر کارشناسان و متخصصان ها براي تحقيق و رسيدگي به شكايات مي کارگروه تبصره يک:

 مربوط استفاده کنند.

کارگروه با موافقت دبير هيئت مي تواند حسب مورد پرونده را براي بررسي و اتخاذ تصميم به  تبصره دو:

مرحله با تصويب هيئت عالي نافذ دانشگاه ارسال نمايد. تصميم هيئت مميزه در اين مميزه همعرض هيئت 

 خواهدبود.

 گردش کار و اظهارنظر کارگروه بايستي مستند و مستدل به قوانين و مقررات مربوطه باشد. تبصره سه:

العاده بالمانع  ت عالي ماهانه تشكيل خواهد شد. در صورت لزوم تشكيل جلسه فوقئجلسات هي :3ماده 

 عالي خواهد بود.ت ئاست. ادارة جلسات بر عهده رئيس هي

پذيرد. احكام صادره به  صورت مي نامه از طريق دبيرخانه اين شيوه مكاتبات و مراسالت مرتبط با: 3ماده 

ت يا جانشين وي به طرفين ابالغ ئتوسط دبير هيت مي رسد و مفاد تصميم ئامضاي اعضاي حاضر در جلسه هي

 مي شود.

 

 فصل چهارم: رسيدگي

 

 کند.شروع به رسيدگي مي 2نفع به شرح مذکور در ماده  شكايت اشخاص ذيت عالي با ئهي: 26ماده 

موضوع و تصميم مورد شكايت، داليل  طرف شكايت،شكايت بايد مشتمل بر مشخصات شاکي،  :22ماده 

 و ثبت شود. ارائهت عالي ئنسخه به دبيرخانة هي 2و مستندات مربوطه باشد و در 

شماره تلفن همراه، نمابر يا پست الكترونيكي خود را به منظور تعيين شاکي عالوه بر نشاني پستي،  تبصره:

شيوه ابالغ اوراق اعالم مي نمايد که در اين صورت دبيرخانه با موافقت شاکي، روش ابالغ را تعيين و 

 مراتب به امضاي شاکي  مي رسد. ابالغ به يكي از روش هاي فوق کافي است.  
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ت عالي يک نسخه از آن را به طرف شكايت ارسال ئشكايت، دبيرخانة هي پس از وصول و ثبت :21ماده 

روز از تاريخ ابالغ، پاسخ خود را همراه با مدارك و مستندات  76کند. طرف شكايت مكلّف است ظرف  مي

 ت عالي تسليم کند.ئبه دبيرخانة هي

رگروه با مالحظه شده، کا در صورت عدم ارسال اليحه توسط طرف شكايت ظرف مهلت تعيينتبصره: 

دادخواست اوليه يا استماع اظهارات شاکي و در صورت کافي بودن داليل و مدارك ابرازي، اظهارنظر مي 

 کند.

  .ارائه نمايدهيئت به ت عالي را ئطرف شكايت مكلّّف است داليل و مدارك مورد درخواست هي: 23ماده 

ت عالي ئ، دبير هي42مهلت هاي مقرر در ماده پس از دريافت پاسخ طرف شكايت يا سپري شدن  :21ماده 

دهد. رئيس کارگروه ظرف مدت يک ماه پرونده را  ربط ارجاع مييا جانشين وي پرونده را به کارگروه ذي

 نمايد.مي ماه به هيئت عالي تقديم  7و تصميم نهايي خود را  ظرف مدت  اتخاذمالحظه و تمهيدات الزم را 

اند در صورت درخواست کتبي شاکي اظهارات وي را به نحو حضوري  ها مكلّفکارگروه: 25ماده 

  استماع کنند.

ت عالي پس از بررسي شكايت شاکي و پاسخ طرف شكايت و مالحظه نظريه کارگروه، ئهي :20ماده 

  نمايد.مبادرت به صدور رأي مي

براي حضور در جلسة ربط  ت عالي از شاکي و کارشناس ذيئدر صورت نياز به اخذ توضيح، هي يک: تبصره

 هيأت دعوت خواهد کرد.

 به شاکي و طرف شكايت ابالغ مي روز 46عالي، حداکثر ظرف مهلت  هيئتراي صادره از : دوتبصره 

 شود.

ت ئت، در اولين جلسه هيئت، با تشخيص و پيشنهاد موارد اصالح توسط دبير هيئصالح راي هيا :سهتبصره 

 مي شود. بررسي و راي اصالحي به طرفين ابالغ

مشمول مقررات ماده و مهلت درخواست، ت از نظر امكان اعاده دادرسي و موارد آن ئآراي هي :21ماده 

  است. 4732قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  38
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 تئفصل پنجم: مهلت تقديم شکايت به هي

 

شوراي عالي انقالب  42/6/4783مورخ  676هريک از مراجع مذکور در مصؤبه شمارة  :23ماده 

موقع حسب مورد   نفع هستند. عدم ابالغ به فرهنگي موظف به ابالغ قانوني تصميمات و آراي خود به ذي

 قابل طرح در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي خواهد بود. 

 تئنامه در هي اين شيوه 2هاي مذکور در ماده  ها و کميتهتصميمات هيئتمهلت شكايت از آرا و : 23ماده 

عالي، براي اشخاص داخل و خارج از کشور، چهار ماه از تاريخ ابالغ قانوني راي يا تصميم نهايي به شخص 

  است.

 فصل ششم: ساير مقررات:

 

  ،د راي اقدام ننمايدنسبت به اجراي مفاپس از ابالغ چنانچه طرف شكايت ظرف يک ماه : 16ماده 

قانون مقررات انتظامي  3مادة  2حسب مورد مشمول بند و  راي محسوب مي شوداجراي مستنكف از 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري )مصوب  8مادة  2( يا بند 4764ها )مصوب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  علمي يا تخلفات اداري وزارت قابل طرح و رسيدگي است. هيئتانتظامي اعضاي  هيئت( و در 3/3/4732

مراتب حداکثر ظرف مدت يک " در صورت اعالم استنكاف از اجراي راي به دبيرخانه هيئت، بدوا تبصره:

ماه از طريق دبير هيئت پيگيري و در صورت عدم تمكين به اجراي راي، تقاضاي شاکي و گزارش عدم 

 منعكس مي شود. اجراي راي به هيئت هاي مذکور

ت عالي و اعضاي کارگروه ها، جزئيات مربوط به تعيين کارشناس و ئجهات رد اعضاي هي :12ماده 

 دستور موقت، تابع قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و اصالحات و الحاقات بعدي است.

 تاييد دبير هيئت خواهدبود.صدور دستور موقت به پيشنهاد رئيس کارگروه مربوطه و  تبصره يک:

در ساير مواردي که شيوه نامه ساکت يا داراي ابهام باشد، تا زمان طرح پيشنهاد و تصويب در  تبصره دو:

 ، قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حاکم است. هيئت
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 مرجع اصالح، تغيير و تفسير شيوه نامه، هيئت عالي است. :11ماده 

به منظور تبادل تجربيات در رسيدگي به شكايات موضوع صالحيت هيئت و بررسي : 13ماده 

جلسات دوره اي با حضور ، تئدبير هي موارد به تشخيصپيشنهادات براي بهبود روشها و فرايندها و ساير 

   مي شود. برگزار اعضاي کارگروهها يا اعضاي هيات

 64/65/38خ مور، اصالحات آن در جلسه 22/46/34پس از تصويب شيوه نامه در تاريخ  :11ماده 

 تبصره به تصويب هيئت عالي رسيد. 48ماده و  27در  هيئت عالي
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