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    ييييسراسرسراسرسراسرسراسر    ييييآزمونهاآزمونهاآزمونهاآزمونها    دردردردر    ممممييييجراجراجراجرا    وووو    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    بهبهبهبه    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    قانونقانونقانونقانون

 1384 مصوب

  نژاد يمحموداحمد دكتر يآقا جناب

  رانيا ياسالم يجمهور محترم استير

 يورود يآزمونها در تخلف موارد به يدگيرس نحوه حهيال عنوان با كه يسراسر يآزمونها در ميجرا و تخلفات به يدگيرس حهيال

 ياسالم يشورا مجلس به 24/1/1382 مورخ 2527/27713 شماره به دولت يسو از كشور يعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 ياجرا در د،يرس نگهبان يشورا دييتأ به و بيتصو ياصالحات با مجلس 6/7/1384مورخ چهارشنبه روز يعلن جلسه در و ميتقد

 . گردد يم ارسال وستيپ به رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون) 123( سوم و ستيب و كصدي اصل

  عادل حداد يغالمعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيرئ

  16/8/1384    مورخ    44279شماره

  يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت

 و صديس و كهزاري مهرماه ششم مورخ چهارشنبه روز يعلن جلسه در كه يسراسر يآزمونها در ميوجرا تخلفات به يدگيرس قانون

 شماره نامه يط و دهيرس نگهبان يشورا دييتأ به 20/7/1384 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس چهار و هشتاد

 . گردد يم ابالغ اجراء جهت وستيپ به است، دهيگرد واصل ياسالم يشورا مجلس 27/7/1384 مورخ 148494/119

  نژاد ياحمد محمود ـ جمهور سيرئ

        ييييسراسرسراسرسراسرسراسر    ييييآزمونهاآزمونهاآزمونهاآزمونها    دردردردر    ممممييييجراجراجراجرا    وووو    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    بهبهبهبه    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    قانونقانونقانونقانون

 وزارت توسط و دارد يهمگان و يمل جنبه كه ييها آزمون هيكل از است عبارت قانون نيا در »يسراسر آزمون« از منظور ـ1ماده

 ياسالم آزاد دانشگاه اي پرورش و آموزش وزارت اي يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت اي يفناور و قاتيتحق علوم،

 . كشور يعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها يورود آزمون ليقب از گردد يم برگزار

 . دارند عهده بر را ها آزمون در تخلفات به يدگيرس قانون نيا ضوابط برابر دنظريتجد أتيهـ و يبـدو يها أتيهـ ـ2ماده



 و آزمون برگزاركننده دستگاه يياجرا مقام نيباالتر تيولئمس و حكم با ها آزمون در تخلفات به يدگيرس يبدو يها أتيه ـ 3ماده

 : گردد يم ليتشك ريز بيترك با

 ). يبدو أتيه سيرئ( دستگاه ربط يذ معاون ـ1

 . ربط يذ دستگاه يها آزمون يياجرا مسؤول ـ2

 . ربط يذ دستگاه يحقوق ركليمد ـ3

 . آزمون برگزاركننده دستگاه يياجرا مقام نيباالتر انتخاب به حقوقدان نفر دو ـ4

 : گردد يم ليتشك ريز بيترك با ها آزمون در تخلفات به يدگيرس دنظريتجد أتيه ـ4ماده

 . أتيه سيرئ عنوان به كشور آموزش سنجش سازمان سيرئ ـ1

 . ريوز يمعرف با يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت كل رانيمد اي نيمعاون از يكي ـ2

 . ريوز يمعرف با پرورش و آموزش وزارت كل رانيمد اي نيمعاون از يكي ـ3

 . دانشگاه سيرئ يمعرف با ياسالم آزاد دانشگاه كل رانيمد اي نيمعاون از يكي ـ 4

 . هيقضائ قوه يمعرف با حقوقدان نفر كي ـ5

 : است ريز موارد بر مشتمل قانون نيا در ميجرا و تخلفات ـ 5ماده

 ليوسا ليقب از رمجازيغ لهيوس هرگونه داشتن همراه اي گردد آزمون يبرگزار در ينظم يب موجب كه يعمل هرگونه ارتكاب ـ الف

 . دار حافظه يدستگاهها و يكيالكترون ارتباط

 : ليقب از سازد دار خدشه يعلم نظر از را داوطلب آزمون كه مقررات خالف عمل هرگونه ارتكاب ـ ب

 . آزمون در شركت يبرا مجعول يگواه ريتصو اي مجعول يگواه اي مدرك ارائه ـ1

 تخلف يبرا سؤال طراحان و يياجرا عوامل ليقب از آزمون اندركاران دست اي يامتحان حوزه از خارج افراد اي داوطلبان با يتبان ـ2

 . آزمون در

 . ياصل داوطلب يجا به آزمون جلسه در شركت اي مجعول تيهو با آزمون در نام ثبت ـ3

 . دار حافظه يدستگاهها و يكيالكترون ارتباط ليوسا ليقب از رمجازيغ لهيوس هرگونه از استفاده ـ ج

 . سؤاالت به پاسخ جهت آزمون يبرگزار ضوابط از خارج داوطلب به كمك ـ د

 . آنها از رمجازيغ استفاده اي داوطلبان به مربوط اطالعات به رمجازيغ يدسترس ـ هـ

 . آزمون به مربوط دفاتر و مدارك ريسا اي داوطلبان يها پاسخنامه و اوراق سؤاالت، رمجازيغ رييتغ هرگونه ـ و



 به آزمون يبرگزار نيح اي قبل امر نيا در معاونت اي شركت اي آن يافشا و يابيدست جهت در تالش اي آزمون سؤاالت يافشا ـ ز

 . نحو هر

 سؤاالت نكهيا از اعم آزمون يبرگزار نيح اي قبل امر نيا در معاونت اي شركت اي آنها پاسخ اي آزمون سؤاالت فروش اي ديخر ـ ح

 . باشد يرواقعيغ اي يواقع آنها پاسخ اي

 : دارند متخلفان درباره را ريز يمجازاتها به حكم صدور تيصالح تخلفات، به يدگيرس يها أتيه ـ 6ماده

 از تيمحروم اي ربط يذ مراجع به اعالم و داوطلب پرونده در درج با يكتب اخطار): 5( ماده) الف( بند مشموالن مورد در ـ الف

 . سال همان آزمون در نشيگز

 در داوطلب يقبول ابطال و سال همان آزمون در يعلم نشيگز از تيمحروم): 5( ماده) ج( بند اي) ب( بند مشموالن مورد در ـ  ب

 . بعد سال ده تا كي از آزمون در شركت از تيمحروم و سال همان

 دنظريتجد أتيه در يدنظرخواهيتجد قابل قانون نيا) 6( ماده) الف( بند مشموالن مورد در جز يبدو يها أتيه آراء ـ تبصره

 . باشد يم ها آزمون در تخلفات به يدگيرس

 يجزا اعمال و يدگيرس يبرا را متهم يدگيرس يها أتيه) 5( ماده) ح( و) ز( ،)و( ،)ه( ،)د( يبندها مشموالن مورد در ـ7ماده

 محاكم به مجازات دو هر اي سال پنج تا كي از حبس اي الير) 1000000000( ارديليم كي تا الير) 10000000( ونيليم ده از ينقد

 . ندينما يم يمعرف يدادگستر

 مجازات ديتشد موجب باشد شبكه اي گروه كي در تيعضو قالب در چنانچه) 5( ماده موضوع اعمال از كي هر ارتكاب ـ 8ماده

 ارتكاب در كه اعضاء از كيهر مجازات. گردد يم محكوم مجازات حداكثر به شبكه اي گروه سركرده و دهنده ليتشك و شود يم

 . باشد يم مرتكب يبرا شده ذكر مجازات حداقل مورد حسب باشند  نداشته يدخالت فوق ميجرا و تخلفات

 يها أتيه در يدگيرس اي يجزائ نيقوان ريسا برابر يدگيرس از مانع ها آزمون در تخلفات به يدگيرس يها أتيه در يدگيرس ـ9ماده

 بر عالوه مرتكب و ستين انيدانشجو يانضباط يها تهيكم اي يعلم  أتيه ياعضا يانتظام يها أتيه اي يادار تخلفات به يدگيرس

 . گردد يم محكوم مقررات و نيقوان ريسا در مقرر مجازات به قانون نيا) 7( و) 6( مواد در مندرج مجازات

) الف( بند در مندرج مجازات ياستثنا به قانون، نيا در مندرج يمجازاتها از يكي به يفرد يقطع تيمحكوم صورت در ـ10ماده

 مربوط يآموزش مؤسسه صورت نيا در. دينما يم ابطال را آزمون در يو يقبول ها، آزمون در تخلفات به يدگيرس  أتيه ،)6( ماده

 باشد شده اعطاء يو به يليالتحص فارغ يگواه چنانچه و نمود خواهد يخوددار يو به مدرك اي يگواه هرگونه ياعطا و صدور از

 آزاد دانشگاه اي پرورش و آموزش وزارت اي يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت اي يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت

 . باشند يم يگواه آن ابطال به ملزم ياسالم

 متعارف ريغ يرتهايمغا يو يليتحص سوابق و يداوطلب ياكتساب رتبه و نمرات نيب ،يعلم و يفن يها يبررس با چنانچه ـ11ماده

 دييتأ با باشد، داشته وجود آزمون در ياكتساب نمره و رتبه با يدانشگاه شيپ دوره و پلميد معدل تطابق عدم ليقب از ياساس و مشهود

 عمل به مجدد امتحان ياختصاص و يعموم درس چند اي كي در داوطلب از ها آزمون در تخلفات به يدگيرس يبدو يها أتيه

 . باشد يم يبدو يها أتيه عهده بر مجدد امتحان از حاصل جينتا براساس داوطلب، نيا آزمون يينها تيوضع نييتع. ديآ يم



 قانون نيا بحث مورد يها آزمون در شركت داوطلبان يآمادگ شيافزا يبرا كه يآموزش و يعلم آموزشگاه اي مؤسسه هر ـ12ماده

 بر عالوه آنها مسؤول رانيمد و شود يم لغو آن سيتأس مجوز باشد داشته مشاركت) 5( ماده تخلفات در چنانچه كند يم تيفعال

 و شوند يم محكوم نيقوان ريسا و قانون نيا در شده ينيب شيپ يها مجازات به مراكز گونه نيا اداره و سيتأس از يدائم تيمحروم

 . باشد يم) 6( ماده در مندرج مجازات حداكثر آنها مسؤول رانيمد مجازات باشد مجوز فاقد آموزشگاه اي مؤسسه چنانچه

 به نسبت راساً تواند يم زين العموم يمدع ربط يذ يقانون مراجع اقدام بر عالوه باشند مجوز فاقد كه ييآموزشگاهها مورد در ـ تبصره

 . دينما اقدام آنان تخلفات يريگيپ و جرم اعالم

 آموزش و درمان بهداشت، ،يفناور و قاتيتحق علوم، يها وزارتخانه شنهاديپ با ماه دو ظرف قانون نيا يياجرا نامه نيآئ ـ13ماده

 . رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به و شده هيته ياسالم آزاد دانشگاه و پرورش و آموزش ،يپزشك

 . باشد يم يمدن يدادرس  نيآئ قانون تابع دنظريتجد محل در يدگيرس موارد زين و دنظريتجد و يبدو مراحل در يرا ابالغ ـ تبصره

 چهار و هشتاد و صديس و كهزاري مهرماه ششم مورخ چهارشنبه روز يعلن جلسه در تبصره سه و ماه زدهيس بر مشتمل فوق قانون

 .ديرس نگهبان يشورا دييتأ به 20/7/1384 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس

 حدادعادل يغالمعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيرئ


