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اجرايي کميسيون بررسي موارد خاص استاني  نامه آيين

 27/7/7837مصوب  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

 فناوريتحقيقات و ، وزير علوم

 مقدمه

ومؤسسو  هو  ر شوا  کميسيونبررسيموورر او ارسوي  يوسيلهبدين

به ي بترزطور کميسويونمرکوبربررسويموورر او اوزرر ع ليآموزش

فقو بوهويو يتتليويلي  موهآيوينت ب رع يوتماو  ريونگر  ميتشکيل

 هو يياو  ررأررسيدگيوشو دمي ر شجوي  يکهمور ا اتشخيص ر  

 م يد.

 تعاريف( 7ماده 

کهجري نتليويلشو ميبهوي يت ر شجوي  يرطالق:مورر ا ا-1-1

ب مشوکلمورجوهگر يود ورفو آنبو آ ه آ  نبهعلليا رجرزررر  ورايي ر

 رموجو ممکن يست.ه   مهآيينمقررر و

غير وليويو، وليويعو ليآمووزشمؤسس  ،ه  ر شا  کليه:مؤسسه-2-1

.رررسي نه رفنيوحرفهآموزشکد 

وهو  ر شوا  کميسيونبررسيمورر ا ارسوي  ي:کميسيونرسي  ي-3-1

.ع ليآموزشمؤسس  

مورر ا اوزرر .کميسيونمرکبربررسي:کميسيونمرکبر-4-1

 و اختيارات کميسيون استاني وظايف -2ماده 

مسؤولرسيدگيبهمشکال تليويل ر شوجوي نوررريوه،کميسيونرسي  ي
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ج  بوهتروهمهه ييکهبررسيبيشيروقض و  قيقحلمنطقيبرررپرو د رر 

وملورو رزمربوطبه ر شجوي نش غلبهتلييلمس يل.لذرب شدمي، ي ز رر 

بررسويو ر،موور رواو ااوور بوهتلييلمؤسس  به اليولآموزشوي

ا  ر کميسيونرسي  يبررررأروشو ميرگيرتيميمچ رچوبرايي رر زير

.ب شدميرالجررالز مؤسس  مي لقبهپرو د 

ک رشن سويو،رک ر ر يه  ور وظ يفورايي رر مربوطبه ر شجوي ن(رلف

؛پيوسيهک رشن سيررشد

ادوررج ز ر رمهتلييلبه ر شجوي  يکهب وجو رع يوتمقوررر (1-رلف

آ کوهميو  اينکولکميوررز  شورطبوه،ر دقرررگرفيهآموزشي رشر راررج

 ب شد.

ک رشن سويررشودرع يتمقوررر آموزشويبوررر ر شوجوي ن ور -تبصره

رسنديرورررست.ميک رشن سيررشدررکهبه ور پيوسيه رف اله

ي ر يق ل رئمرزيو  ر شوا  بوه(يمهم  )ادوررج ز ر يق لموقت(2-رلف

آموزشيموجو ورجودشورري   مهآيينبررس س ر شا   ياربه ر شجوي  يکه

(.رمبدرومقيده  ر شا   راور مورفقت)ر يق ل يسيند

،غيرر يا عي-غير ولييع ليآموزشر يق ل رئم ر شجوي نمؤسس  -تبصره

ومؤسسو  هو  ر شوا  بوه وورپيو  کو ربر رو ر شوا   ر شا  جو م علموي

به ور روزر ه( ور شب  ه) ولييو يبر يق ل ر شجوي ن وبت و ع ليآموزش

تق ي رر يق ل ر شجوي ندتور ميمطلق ممنوعرست.ب ل کسکميسيونرسي  ي

-غير وليويعو ليآموزشومؤسس   ورپي   ر شا  ،رز ور روزر هبه وبت و 

رکند.گيرتيميمغيرر يا عيررمور بررسيقررر ر  و رب ر آن

مورفقتب رفبريشسنور تلييلي ر شجوي  يکهحدرکثرمد مج ز(3-رلف

رزللو  سو يرآ هو پ ي نرسيد ولير رمهتلييلتلييلآ  نبرربرمقررر به

مقررر آموزشيم   ي درشيهب شد.

بو ررريوه)مورفقتب ب زگشتبهتلييل ر شجوي  يکهبداليلموجه(4-رلف
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برررر يخ بورحدور رمهتلييلمررج ه نمو  وس ل يمچند(مدرکمسيدل

مشکليرزلل  ادمت ظ  وظياه درر د.

مورفقتب مراييبدونرحيس ب رسنور تلييلي ر شجوي  يکه(5-رلف

 ررررمشکال ح  ا  ور گيهسيندوي ب ررريهمدرکمسيدلبهبيم ررحو  

هو ييکوه وررنبو ر ررروزريمو نررسو رروي ا  مر دگر يد ومبمنمبيال

بوهربو ذرمق   سويا  رجرريويب التررتأييدوي  ر شجوي  يکهب  م يندمي

س ل ي زمبر ب شد.3ادم  آ  نبرررحدرکثر

 ياور ررررشويهمورفقتب تغييررشيه ر شجوي نرزي رشيهبوه(6-رلف

 ر شجوتور  يير رمهتلييلکهاورتيهم نگرو آزم يشيومقط تلييلي ر

حدرقل مور آزموونسررسورر ررشيهف لياو رررز ست ر  ب شدب حاظ

رشيهمور تق ي  رکلکشور رسهميهمربوط.

گورو آزم يشويبوهگورو مورفقتب تغييررشيه ر شوجوي نرزيو (7-رلف

رگرو ه رشيه ر شجوتور  يير رمهتلييل رکليهکهاورتيآزم يشي يار ر

 سوبت مور آزموونشرط رشينحودرقلآزم يشياو رررز ست ر  ب شدبه

سررسرررشيهمور تق ي  رکلکشور رسهميهمربوط.

؛  پيوسيهک رشن سيررشدورايي رر مربوطبه ر شجوي ن ور وظ يف(ب

مورفقتب رفبريشسنور تلييلي ر شجوي  يکهحدرکثرمد مجو ز(1-ب

قوررر آموزشويتلييلآ  نبرربرمقررر بهپ ي نرسيد وليرزللو  سو يرم

مج زبهر رمهتلييلهسيند.

مورفقتب مراييبدونرحيس ب رسنور تلييلي ر شجوي  يکوه(2-ب

 ررررمشکال ح  ا  ور گيهسيندوي ب ررريهمدرکمسيدلبهبيم ررحو  

هو ييکوه وررنبو ر ررروزريمو نررسو رروي ا  مر دگر يد ومبمنمبيال

بوهربو ذرب التررمق   سويا  رجرريويتأييدوي  ر شجوي  يکهب  م يندمي

س ل ي زمبر ب شد.3ادم  آ  نبرررحدرکثر

بو ررريوه)مورفقتب ب زگشتبهتلييل ر شجوي  يکهبداليلموجوه(3-ب
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برررر يخ بورحدور رمهتلييلمررج ه نمو  وس ل يمچند(مدرکمسيدل

مشکليرزلل  ادمت ظ  وظياه درر د.

رجو ز ر يقو لموقوتيو  رئومرزيو  ر شوا  بوه ر شوا   ياوربووه(4-ب

 ر)آموزشيموجوو مجو زبوهر يقو ل يسويند  مهآيينبررس س ر شجوي  يکه

(. رمورر رسيثن ييوا ارمبدرءومقيده  ر شا  اور مورفقت

،غيرر يا عي-غير ولييع ليآموزشر يق ل رئم ر شجوي نمؤسس  -تبصره

ومؤسسو  هو  ر شوا  بوه وورپيو  کو ربر رو ر شوا   ر شا  جو م علموي

 ولييو يبر يق ل ر شجوي ن وبت و به ور روزر همطلق ممنوعع ليآموزش

تق ي رر يق ل ر شجوي نرز ور روزر هدتور مييونرسي  يرست.ب ل کسکميس

غيرر ياو عيرر-غير وليويع ليآموزشومؤسس   ورپي   ر شا  ،به وبت و 

رکند.گيرتيميممور بررسيقررر ر  و رب ر آن

: رکليهمورر راولزيرب يدرع يتشو (ج

؛ميوس گرو آموزشيبهب الحاظکيايتآموزشي رحد(1-ج

؛حاظحدرقلورحدمقررومي  اينالز برررفررغترزتلييل(2-ج

؛حاظحدرقل مر قبولي رهر رس(3-ج

حاظحدرقل مر آزمونوي  سبت مر آزمونسررسرربورررتغييور(4-ج

؛رشيهحسبمور  رکلکشور رسهميهمربوط

؛بهب الترترپ يينيرزعد تغييرمقط تلييل(5-ج

رکهبيشک رشن سيررشدعد رج ز ر رمهتلييلبه ر شجوي ن ور (6-ج

.ر دشد رزحدمقررمشروط

 ترکيب اعضاي کميسيون استاني -8ماده 

بو  ظورم  و و ن ر شوجوييو)رييس ر شا   ولييمنيخوبرسوي ن-3-1

؛رييسکميسيونرسي  يعنورنبه(آموزشيوزرر 

  يوبريويسعنوورنبوهم  ونآموزشي ر شا   ولييمنيخبرسوي ن-3-2

؛کميسيونرسي  ي
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 بيرعنورنبهم  ون ر شجوييوفرهناي ر شا   ولييمنيخبرسي ن-3-3

؛وسخناورکميسيونرسي  ي

؛ر ولييرسي نه  ر شا  م  و  نآموزشيس ير-3-4

؛ررسي نه  ر شا  مور ر شجوي نش هدوريث رگريکيرزمديرر-3-5

؛رسي ن ورپي  رييس ر شا  -3-6

غيرر يا عيبهر يخو ب-غير ولييع ليآموزشرييسيکيرزمؤسس  -3-7

؛رؤس رکليهمؤسس  مذکورآنرسي ن

ر وليويرسوي نحسوبه  ر شا  م  و  ن ر شجوييوفرهنايس ير-3-8

.(رأبدونحقر)مور ب  عو  بيرکميسيونرسي  ي

حکمرييسکميسيونرسي  يتوسو م و ون ر شوجوييوزرر و-7تبصره 

س يررعض ب پيشنه  رييسکميسيونوحکمم  ون ر شجوييوزرر بوهمود 

.گر  مي وس لا  ر

ورگوذررربوهشوخص ياوررعضويتمندرج ررينمو   ق بول-2تبصره 

.ب شدمي 

 نحوه تشکيل جلسات کميسيون استاني -7ماده 

و(و رمورر رسيثن يي  يبرييس)جلس  کميسيونب حضوررييس-4-1

مثبت يفرأروتيميم  کميسيونب ي بدميب شرکت وسو رعض رسميت

.ب شدمي ريمکميسيونم يبرربهعالو ي رعض 

و راور يرور بن ب ري حدرقلهرم  جلس  کميسيونرسي  ي-4-2

.شو ميتشکيلرل    فوقاور بهتشخيص بيرکميسيونرسي  يبه

موورر ررجهوت، بيرکميسيونپسرزبررسويمقودم تيسووربقرمور-4-3

. م يدميرسيدگي رکميسيونمطرح

 نو  کميسيونرسي  يب شرحوي يتتلييلي ر شجويجلساور -4-4

ح يور رجلسوهبوهريويسرکليوهرعضو رپسرزرمض آ ه  اليلا ابو ن

.گر  مي ر شا  تقديم
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رييسکميسيونوربالغبه ر شا  مللتأييدآرررا  ر فق پسرز-4-5

ست.رالجررالز تلييل

 ها به کميسيون استاني نحوه ارجاع پرونده -7ماده 

ييکهفق بهيکيرز وطريقزيره  راورستکميسيونوي يتتلييليو

: هدميررمور رسيدگيقرررگر  ميررج ع

تق ي ر ر شجوي  يکهبهتشخيصمديرکلرموور ر شوجوي ن راول-5-1

يو ريويسکميسويون، بيرکميسويونرسوي  ي،رييسکميسيونرسي  ي،وزرر 

ج عگر  .بررسيمورر ا ا ر شا  بهکميسيونرسي  يرر

تق ي ر ر شجوي نمؤسس تيکه ررررمجوزتشکيلکميسيونبررسي-5-2

مورر ا ا يسيندپسرزطرح رشورررآموزشيي شورررتلييال تکميلي

رييسي م  ونآموزشيمؤسسهبهکميسيونرسوي  يررجو عرمؤسسهوب رمض 

شو .

 گزارش به کميسيون مرکزي -6ماده 

گبررشويمکيووبرزبو ريو نموظفرستحدرقلهرسهمو   بيرکميسيو

  کميسويونرسوي  يبوهجلسواوور وميوب  رربههمرر رو وشته ف  ليت

ررس ل م يد.،کميسيونمرکبرمسيقر رم  و ت ر شجوييوزرر 

 موارد استثنايي -7ماده 

تو  رکميسويونمرکوبر هدميه ييکهکميسيونرسي  يتشخيصپرو د 

ب يدش ملوي يتتلييلي ر شجوحسبکو ربر مربووطبوه،رسيدگيگر  

ر ه ييگيرتيميمهمرر س يرمدررکوپيشنه  مشخصکميسيونبو  وبررر

رييسکميسيونرسي  يبهکميسيونمرکبرررس لگر  .رفق ب رمض 

ي ومو  رسويدگيوکميسيونمرکوبرمويووعوپيشونه  ررحودرکثرطو

رظه ر ظرقط ياورهد مو . راور عود ررسو لپ سوزرزسوورکميسويون

پيشنه  روليهکميسويونرسوي  ي،مرکبرپسرزگذشت وم  رزررس لمدررک

.ب شدميرجررتلقيوق بلتأييد(شد بهکميسيونمرکبرررس ل)
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وهو  ر شوا  رررکليوهآرررکميسيونمرکبري کميسيونرسي  يبو-تذکر

ست.رالجررالز ع ليآموزشمؤسس  

 نظارت و ارزيابي -3ماده 

اور س لي  همور ررزيو بيقورررعملکر کميسيونرسي  يرزطر وزرر به

پيشونه  ر ،اورهدگرفت. ررينررزي بيچاو اير ج  رمورجو ررکميسويون

ريج  وحد رويهبوينکليوه،ع ليآموزشمشيرس  يا س زررموروپي  رورن

 ظرقررراورهودگرفوت.ررزيو بيعملکور بررسيوتب  ل،مور بلثه کميسيون

بررسيو راور عد رع يتراييو رر ، ظ ر هيأ کميسيونرسي  يتوس 

ورگذررشد تيميم  الز جهوتر رموهکو رکميسويونرسوي  يتوسو م و ون

 ذاورهدشد. ر شجوييوزرر رتخ

 رسيدگي به اعتراضات -9ماده 

چن  چه ر شجويي سبتبهآرررا  ر توسو کميسويونرسوي  يرعيورر 

 رشيهب شدربيدر راورستاو رربهرييسکميسيونرسي  يررريهاورهد ر و

ييبوهگووپ سزرزطريق فيرب زرسيودتور مي ر شجو،رسيدگي راور عد 

ر تق ي ررسيدگي م يد.شک ي  وزر

27/7/87پنجتبير وي تذکر رت ريز، ر  م     مهآيينرين -77ماده 

رسيدورزت ريزتيويببهمد  وسو لفن وررتلقيق  و،وزيرعلو تأييدبه

.ب شدميرجرراور آزم يشيق بلبه


ملمدمهدرزرهدر-فن وررتلقيق  و،وزيرعلو   




