
 علمی آثار تهیه در تقلب با مقابله و پیشگیری قانون

 

ًِ زض خلسِ ” هواتلِ تا تولة زض تْیِ آثاض ػلوی  هاًَى خیطگیطی ٍ” هاًَى اساسی خوَْضی اسالهی ایطاى  123زض اخطای اغل 

 .ًگْثاى ضسیس تِ تاییس ضَضای 1396/ 8/6هدلس ضَضای اسالهی تػَیة ٍ زض تاضید  1396 /05 /31 ػلٌی ضٍظ سِ ضٌثِ هَضخ

 :متن کامل این قانون به شرح ذیل است

هوالِ، ططح خژٍّطی، ًتاب، گعاضش یا سایط آثاض هٌتَب ٍ  ًاهِ، خایاى ضسالِ، هثیل اظ آثاضی ٍاگصاضی یا ٍ ػطضِ تْیِ، –هازُ ٍاحسُ 

یا حوَهی تِ هػس اًتلاع  ػلوی ٍ یا ٌّطی اػن اظ الٌتطًٍیٌی ٍ یا ؿیط الٌتطًٍیٌی تَسط ّط ضرع حویوی -یا ضثط ضسُ خژٍّطی

 ترطی اظ آى تَسط زیگطی تِ ػٌَاى اثط ذَز، خطم تَزُ ٍ هطتٌة یا هطتٌثاى یا ٍ اثط ًل اضائِ ّسف تا –ل ٍ تِ ػٌَاى حطكِ یا ضـ

 :تاضٌس ػالٍُ تط ٍاضیع ٍخَُ زضیاكتی تِ ذعاًِ زٍلت هطوَل هداظات تِ ضطح ظیط هی

 .است 6ی زضخِ ٍ هحطٍهیت اظ حوَم اختواػ 3اضتٌاب خطم تَسط ضرع حویوی هطوَل هداظات خعای ًوسی زضخِ  _1

 ضرع هداظات –گطزاًٌسگاى هطتَطِ  زض غَضت اضتٌاب خطم تَسط ضرع حوَهی ػالٍُ تط هداظات هطتٌة ٍ هسیطاى ٍ _2

 .گطزز تؼییي هی 1392/2/1هاًَى هداظات اسالهی هػَب  (22) ٍ( 21،) (20) هَاز هطاتن هَضز حسة حوَهی

 .تاضس هستَخة حساهل هداظات هوطض هی( 2ٍ )( 1هؼاًٍت زض خطائن هَضَع تٌسّای ) -1تثػطُ 

 یا ضطًت –الٌتطًٍیٌی ٍ یا زض هالة تٌگاُ )ضاهل هَسسِ  زض غَضتی ًِ اضتٌاب خطم هَضَع ایي هاًَى اظ ططین خایگاُ -2تثػطُ 

هطتٌثاى تِ گطزز، هطتٌة یا  اظ ثثت ضسُ یا ًطسُ اًدام ضَز ٍ یا تطای اًدام آى اهسام تِ تثلیؾ تِ ّط ًحَ اػن( زیگط ػٌَاى ّط

 .ضًَس هی هیاًگیي حساهل ٍ حساًثط هداظات هوطض كَم هحٌَم

ّای ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی ٍ یا  زضذَاست یٌی اظ ٍظاضتراًِ تِ( 2هحل تٌگاُ ٍ یا خایگاُ الٌتطًٍیٌی هٌسضج زض تثػطُ ) -3تثػطُ 

هَم )خلوح( یا هتَهق  ی حسة هَضز هْط ٍآهَظش خعضٌی یا سایط هطاخغ هطتَطِ ٍ تا زستَض هطاخغ هضائ تْساضت، زضهاى ٍ

 .ضَز هی

ٍ آهَظش خعضٌی زض اخطای ایي هاًَى ٍ هطاتن هاًَى  ّای ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی ٍ تْساضت، زضهاى تاظضساى ٍظاضتراًِ -4تثػطُ 

اتط ذاظ هحسَب ض تَاًٌس تِ ػٌَاى ّای الظم ػٌساالهتضاء هی خس اظ كطاگیطی هْاضت 4/12/1392 آییي زازضسی ًیلطی هػَب

 .ضًَس

اًدام آًْا تَسط اضراظ ثالث هتؼاضف است اظ هثیل  ٌّطی ٍ ػلوی –اضائِ ذسهاتی ًِ زض خطیاى تْیِ آثاض خژٍّطی  -5تثػطُ 

 .ایي هاًَى ًیست ّا، تطخوِ، تٌثیط ٍ ٍیطاستاضی اثط، هطوَل حٌن هوطض زض ًوي تِ گطزآٍضی زازُ ذسهات آظهایطگاّی، تایح،

ّیأت ػلوی، زاًطدَیاى، ًاضًٌاى ازاضی ٍ طالب،  َضت استلازُ اظ آثاض هتولثاًِ هَضَع ایي هاًَى تَسط اػضایزض غ -6تثػطُ 

ػلوی، ضتثِ ٍ یا  االثط تَزى ّطگًَِ هسضى تحػیلی، خایِ، هطتثِ یا هؼٌَی هتطتة تط آى ٍ هلـی ضوي سلة ّطگًَِ اهتیاظ هازی ٍ



ّای ضسیسگی تِ  ّای اًتظاهی اػضای ّیأت ػلوی، ّیأت ّیأت سة هَضز تَسطػٌاٍیي هطاتِ ػلوی، تِ ترللات ًاهثطزگاى ح

ّای ظیط هحٌَم  ٍ تِ هداظات ّای اًضثاطی زاًطدَیاى ٍ یا زازسطا ٍ زازگاُ ٍیژُ ضٍحاًیت ضسیسگی ضسُ ًویتِ ترللات ازاضی،

 :ضًَس هی

هوطضات اًتظاهی ّیأت ػلوی زاًطگاّْا ٍ هَسسات  هاًَى( 8هازُ )( 11تا )( 7) ضزیق ّای هداظات اظ یٌی تِ ػلوی ّیأت –الق 

 .ٍ اغالحات ٍ الحاهات تؼسی آى 22/12/1364هػَب  آهَظش ػالی ٍ تحویواتی ًطَض

ًاهِ اًضثاطی زاًطدَیاى خوَْضی اسالهی ایطاى  آییي (7هازُ )( 5 –تا )ب ( 1 – ب) ضزیق ّای هداظات اظ یٌی تِ زاًطدَ –ب 

 .ضَضای ػالی اًوالب كطٌّگی ٍ اغالحات ٍ الحاهات تؼسی آى 1374 /06 /14 هَضخ 358هػَب خلسِ 

ٍ 7/9/1372ضسیسگی تِ ترللات ازاضی هػَب  هاًَى( 9) هازُ( ى) تا( ز) ضزیق هداظاتْای اظ یٌی تِ ازاضی ًاضًٌاى –ج 

 .اغالحات ٍ الحاهات تؼسی آى

 طالب؛ تط اساس هَاًیي ٍ هوطضات زازسطا ٍ زازگاُ ٍیژُ ضٍحاًیت -ت

خعضٌی هٌللٌس خْت خیطگیطی اظ خطائن هَضَع  ّای ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی ٍ تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش ٍظاضتراًِ -7تثػطُ 

 :زٌّس ایي هاًَى اهساهات ظیط ضا اًدام

 ّای زضسی ٍ تطگعاضی ضتط ٍ اغالح سطكػل تطًاهِ تطٍیح كطٌّگ احتطام تِ حوَم هالٌیت كٌطی اظ ططین گٌداًسى زضٍس شی -1

 ًاضگاّْای آهَظضی

ضػایت حوَم هالٌیت كٌطی زض آثاض ػلوی ٍ  العام زاًطگاّْا ٍ هَسسات آهَظضی ٍ خژٍّطی تِ اػوال ًظاضت زهین تط -2

 ّای زاًطدَیی ّا ٍ ضسالِ ًاهِ خایاى

هَضَع ایي هاًَى تا هسضى تحػیلی زض غَضت احطاظ خطم  ًاهِ ٍ ضسالِ یا اػوال هداظات اًتظاهی اذطاج زاًطدَ یا اتطال خایاى -3

 تَخِ تِ هیعاى ترلق

هطاضزاز زض غَضت احطاظ خطم هَضَع ایي هاًَى تا تَخِ  اػوال هداظات اًتظاهی تٌعل ضتثِ یا خایِ ػضَ ّیأت ػلوی، اذطاج، لـَ -4

 تِ هیعاى ترلق

ى تَسط ًاضًٌاى ذَز تِ خطم هَضَع ایي هاًَ سایط زستگاّْای زٍلتی ٍ ػوَهی ؿیطزٍلتی هٌللٌس زض غَضت احطاظ -8تثػطُ 

ًسثت تِ هطتٌة  هاًَى ضسیسگی تِ ترللات ازاضی ضا 9هداظات اًتظاهی هوطض زض تٌس )ز( هازُ  هٌظَض استلازُ اظ هعایای ضـلی،

 .اػوال ًوایٌس

لتی ظیط آهَظش ػالی، خژٍّطی كٌاٍضی زٍلتی ٍ ؿیطزٍ ّا، خژٍّطگاّْا، هَسسِ ّای حَظُ ّای ػلویِ ٍ ّوچٌیي زاًطگاُ -9تثػطُ 

ًاضتطزی، زاًطگاُ آظاز  تحویوات ٍ كٌاٍضی ٍ تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش خعضٌی اظ خولِ زاًطگاُ ػلوی ّای ػلَم، ًظط ٍظاضتراًِ

ّای ٍاتستِ تِ زستگاّْای آهَظش ػالی  ؿیطزٍلتی ؿیطاًتلاػی، هَسسِ ّای آهَظش ػالی اسالهی، خْاز زاًطگاّی، هَسسِ

هَظق ّستٌس اظ ایي خس، خیطٌْازّا  ّای ٍاتستِ تِ زستگاّْای اخطایی ٍ زاًطگاُ كطٌّگیاىؿیط اًتلاػی، هَسسِ  ؿیطزٍلتی



اطالػاتی  ّای تٌسی ّستٌس زض ساهاًِ زاًطدَیاى تحػیالت تٌویلی ذَز ضا ًِ كاهس طثوِ ّای ّا ٍ ضسالِ ًاهِ ّا(، خایاى )خطٍخَظال

ًطزُ ٍ كایل توام هتي ٍ ًتیدِ ضا ّواًٌسخَیی ًٌٌس. اضائِ گَاّی  خژٍّطگاُ ػلَم ٍ كٌاٍضی اطالػات ایطاى )ایطاًساى( ثثت ٍ تاییس

هالی تِ استازاى ضاٌّوا، هطاٍض ٍ زاٍض ٍ  تاضگصاضی كایل توام هتي ٍ ًتیدِ ّواًٌسخَیی ایي هساضى تطای ّطگًَِ خطزاذت ثثت ٍ

 .آًْا ٍ ّوچٌیي زاًطدَیاى العاهی است اظ زض تطكیغ ٍ اضتوایترػیع اهتی

ّای ػلَم، تحویوات  هاًَى تِ خیطٌْاز هطتطى ٍظاضتراًِ هاُ خس اظ اتالؽ ایي 3ًاهِ اخطایی ایي هاًَى ظطف هست  آییي -10تثػطُ 

 .ضسس ّیأت ٍظیطاى هی ِ تػَیةضَز ٍ ت زضهاى ٍ آهَظش خعضٌی ٍ تا ّوٌاضی ٍظاضت زازگستطی تْیِ هی ٍ كٌاٍضی ٍ تْساضت،

هَضخ سی ٍ یٌن هطزازهاُ یٌْعاض ٍ سیػس ٍ ًَز ٍ ضص  هاًَى كَم هطتول تط هازُ ٍاحسُ ٍ زُ تثػطُ زض خلسِ ػلٌی ضٍظ سِ ضٌثِ

 .تِ تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیس 1396 /06 /08ضس ٍ زض تاضید  هدلس ضَضای اسالهی تػَیة

 


