
 سمه تعالیاب

 كشور و تحقيقاتی عالی آموزش دانشگاهها و موسسات علمی تأهي انتظامی مقررات قانونمواد  برخی از
 مجلس شورای اسلامی( 22/22/2631)مصوب 

 : قرار زير است به عمومي و اخلاق شرع خلاف و اعمال انضباطي تخلفات شامل و جرائم انتظامي : تخلفات 7 دهما

 . و يا عذر موجه اجازه بدون و يا غيبت خدمت ـ ترك  1

 . دانشگاه مقررات و قوانين اجراي از تخلف ـ  2

 . وظايف انجام در ورزي غرض يا انگاري سهل ـ  3

 . دانشگاه مقامات قانوني دستورات اجراي از تمرد ـ  4

 . لتيدو اموال و امكانات از مجاز غير استفاه ـ  5

 . دارند را آنها دريافت حق كه اشخاصي به مدارك تسليم از خودداري ويا ندارند آنرا دريافت حق كه اشخاصي به مدارك تسليم ـ  6

 . آن غير و محرمانه از اعم دانشگاه مدارك و اسناد و دولتي وجوه و اموال حفظ در تسامح ـ  7

 . و يا تغيير اوراق امتحاني برگهاي و يا تعويض امتحاني سئوالات افشاي ـ  8

 . دانشگاه محرمانه اسناد افشاي ـ  9

 . دولتي و وجوه اموال و ميل و حيف دانشگاه مداركغير مجاز اسناد و  و اخفاي بردن ـ از بين 11

 . است شغلي و شئون حيثيت هتك موجب كه عمومي اخلاق خلاف اعمال ـ اعتياد و ارتكاب 11

 . اسلامي حجاب رعايت و عدم شرع خلاف اعمال ـ ارتكاب 12

 . آن مشابه فرماسونري و تشكيلات منحله و ساواك ضاله از فرق در يكي ـ عضويت 13

 . الحادي و گروههاي احزاب نفع به يا تبليغ يا فعليت ـ عضويت 14

 . اسلامي مقدسات به و توهين الحادي هاي انديشه ـ القاي 15

از بطور غير مج و تظاهرات ، تحصن ها و اعتصابكلاس كشاندن تعطيل به از قبيل اسلامي جمهوري نظام مصالح خلاف اعمال ـ ارتكاب 16

 . در محيط دانشگاه

 در مدت ميگيرد و عضو هيات علمي صورت قضايي صالح در مرجع 16و  14،  13،  11 مذكور در بندهاي و جرائم تخلفات ( اثباتتبصره

 آيد . در مي تعليق حالت به قضايي در مرجع رسيدگي

 عبارتند از : اهميت ترتيب مجازاتها به : انواع 8 ماده

 . شفاهي اخطار و احضار ـ  1

 . در پرونده با درج ـ اخطار كتبي  2

 . پرونده در درج با كتبي توبيخ ـ  3

 . ماه سه تا ماه يك از ، سوم يك تا دريافتي مزاياي و حقوق كسر ـ  4

 . سال دو تا سال يك از رتبه تعليق ـ  5

 . پايه يك تنزل ـ  6

 . سال يك تا ماه يك از موقت انفصال ـ  7

 نسبت هر سال در قبال حقوق ماه يك و پرداخت سال تا ده دولتي خدمت هر سال در قبال روز حقوق 45 با پرداخت ـ بازخريد خدمت  8

،  خدمت سال مسترد خواهد شد و كسر يك آنان بازخريد ميشود به آنان خدمت كه افرادي بازنشستگي، كسور  خدمت سال مازاد ده به

 ميشود . محسوب سال يك

 . مربوط تحقيقاتي يا آموزشي موسسه يا دانشگاه از اخراج ـ  9

 مربوط . و تحقيقاتي عالي آموزش سساتدر ساير دانشگاهها و مو از پذيرش و محروميت متبوع از موسسه ـ اخراج 11

 . دولتي از خدمات دائم ـ انفصال 11



در بند  مندرج مجازاتهاي انتظامي رسيدگي هيات به مراجعه تواند بدون مي و تحقيقاتي عالي آموزش و يا موسسه دانشگاه ( رئيستبصره

 رسيدگي هيات راي به موكول بعدي در بندهاي مندرج مجازاتهاي اجرا كند . اجراي علمي هيات متخلف را در مورد اعضاي 3و  2،  1

 . است انتظامي

 باشد . تجديد نظر مي در هيات پژوهش قابل قانون اين 8 ماده بعدي و بندهاي 4بند  : مجازاتهاي 9 ماده

خواهد شد و  محكوم درجه در آن شده بيني پيش اشد مجازات به خاطي علمي ضو هياتع آن و ثبوت تكرار تخلف : در صورت 11 ماده

 نحوي خواهد شد به بعد محكوم درجه مجازات حداقل به مربوط باشد ، عضو خاطي در درجه شده اعمال اشد مجازات قبلي مجازات هرگاه

 شديدتر باشد . قبلي محكوميت از مجازات درهر حال كه

يا  از دانشگاه ها اخراج هيات تشخيص به در سال ماه 4از  بيش يا متناوب از دو ماه بيش متوالي به غير موجه غيبت : مجازات 11 ماده

 مربوط خواهد بود . يا تحقيقاتي عالي آموزش موسسه

 . است ديگر بلامانع تحقيقاتي سساتافراد در دانشگاهها يا مو اينگونه ( استخدام1 تبصره

در دانشگاهها  آنان خدمات نياز به شوند ، در صورت مي اخراج غيبت علت به را كه تواند افرادي مي عالي و آموزش فرهنگ ( وزارت2 تبصره

 ار نمايد .بك اعاده اولويت ترتيب به محروم شهرستانها و مناطق عالي آموزش و موسسسات

 . است دولتي از خدمات دائم انفصال قانون اين 7 هماد 16و  15،  14،  13 در بندهاي مندرج جرائم مرتكبين : مجازات 12 ماده

 خواهد بود . هيات تشخيص به 8 در ماده مندرج ترتيب به مجازات ( در ساير موارد تعيينتبصره

 به تخلفات رسيدگي باشد هيات را نيز داشته جزائي در قوانين مندرج از جرائم يكي عنوان علمي عضو هيات لفتخ : هر گاه 13 ماده

 لازم انتظامي هيات براي عمومي جرم ارتكاب از جهت قضايي مرجع دارد . حكم ارسال قضايي مرجع امر را به پرونده است مكلف انتظامي

 سازد . مي را متوقف آن قضايي مراجع تا صدور راي نخواهد بود ليكن انتظامي رسيدگي مانع قضايي در مراجع رسيدگي ولي است عالاتبا

ير در غتكرار نخواهد شد  باشد مجازات قانون مقرر صدر اين مجازات همان قضايي مراجع از طرف شده تعيين مجازات ( در صورتيكهتبصره

 نخواهد بود . انتظامي مجازاتهاي مانع قضايي مراجع حكم اينصورت

  
 

 برخی از مواد قانون رسيدگی به تخلفات اداری
 مجلس شورای اسلامی( 70/70/2602)مصوب 

هي ت رسيدگي به »به منظور رسـيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دسـتگاههاي مشمول اين قانون هي ت هايي تحت عنوان  -2ماده 

 تشكيل خواهد شد. هي تهاي مزبور شامل هيات هاي بدوي و تجديدنظر مي باشد. « تخلفات اداري كارمندان

دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به  هي ت تجديدنظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل -1تبصره 

 تصويب هي ت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود. 

يل مي در صـورت تشـخيص هي ت عالي نظارت يك هي ت تجديدنظر در مركز برخي از اسـتانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشك -2تبصـره 

 گردد. 

 تخلفات اداري به قرار زير است:  -8ماده 

 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.  -1

 نقض قوانين و مقررات مربوط.  -2

 ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا ت خير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.  -3

 ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت. -4

 اخاذي.  -5

 اختلاس.  -6

 تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.  -7



 ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.  -8

 تكرار در ت خير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.  -9

 ايراد خسارات به اموال دولتي . تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، -11

 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.  -11

 ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.  -12

 سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري. -13

 كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.  -14

 سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.  -15

 ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.  -16

 گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود. -17

 تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند.  -18

 تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.  -19

 رعايت نكردن حجاب اسلامي.  -21

 رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.  -21

 د و فروش مواد مخدر. اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خري -22

 استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.  -23

 داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.  -24

 هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي. -25

 ولتي. جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا د -26

 دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.  -27

 دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.  -28

 غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.  -29

 سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.  -31

 دن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني. توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكر -31

كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي  -32

 فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصـن، اعتصـاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي  شـركت در تحصـن، اعتصـاب -33

 گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

 عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.  -34

 شتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي. همكاري با ساواك منحله به عنوان م مور يا منبع خبري و دا -35

 عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.  -36

 عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها. -37

 عضويت در تشكيلات فراماسونري.  -38

 هات اداري به ترتيب زير عبارتند از: تنبي -0ماده 

 اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.  -الف

 توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.  -ب

 كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.  -ج



 انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.  -د

 محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.تغيير  -هـ

 تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.  -و

 تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.  -ز

سال سابقه خدمت  25سـال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از  21بازخريد خدمت در صـورت داشـتن كمتر از  -ح

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر ســال خدمت به تشــخيص هي ت صــادركننده  45تا  31دولتي در مورد مســتخدمين مرد با پرداخت 

 رأي. 

سال سابقه خدمت دولتي  25ش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از بازنشـستگي در صورت داشتن بي -ط

 براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه. 

 اخراج از دستگاه متبوع.  -ي

 انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.  -ك

در سه سال آخر خدمت در « ط»در احتسـاب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شـغل مستخدمان موضوع بند  -1تبصـره 

 هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد )پس از تنزل يك تا دو گروه( ملاك محاسبه قرار ميگيرد. 

ر اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم كسـور بازنشـستگي يا حق بيمه )سهم كارمند( كارمنداني كه د -2تبصـره 

شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي 

اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي اسـتحقاقي اسـتفاده نشـده همچنين كسـور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در 

 متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است. 

هي تهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دســتگاههاي مشــمول اين قانون هســتند و رأي آنان به تخلف اداري  -3تبصــره 

 اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.  كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني

هي تها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفًا يكي  -4تبصـره 

 از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اداره كل امورحقوقی ، املاک و قراردادها 

 03دانشگاه فرهنگيان ـ اسفند


