
   هيات عالی نظارت٧٨/٨/۴به تخلفات اداری مصوب  ستور العمل رسيدگید

   

   فصل اول

   تعاريف و کليات

است  دستور العمل رسيدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی . ١ماده 
گرفته  که در مقام رسيدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسيدگی و صدور رای به کار

  .می شود

عدم  تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و  .٢ماده 
اداری  رعايت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسيدگی به تخلفات

  :می باشد و دو دسته قصور و تقصير تقسيم می شود

  .انجام وظايف اداری محوله  درقصور عبارت است از کوتاهی غيرعمدی) الف

  . مقررات مربوطتقصير عبارت است از نقض عمدی قوانين و) ب

رعايت  وظايف اداری از لحاظ دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام يا  .٣ماده 
  . باشدآنها به موجب قوانين و مقررات و دستورات و الزامات شغلی يا شرح وظايف می

اجرايی قانون  آيين نامه" قانون"ن دستور العمل قانون رسيدگی به تخلفات اداری در اي  .۴ماده 
هيات "تخلفات اداری  و هيات های رسيدگی به"  اجرايی  آيين نامه"رسيدگی به تخلفات اداری 

  .ناميده می شود" 

متهم، کارمندی است که ارتکاب يک يا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقيقی يا  .۵ماده 
 او نسبت داده شده و پرونده وی در هيات مطرح و در جريان بررسی و رسيدگی وقی بهحق
  .باشد

هيات  متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب يک يا چند تخلف در  .۶ماده 
  . گرددمورد رسيدگی قرار گرفته و تخلف يا تخلفات او توسط هيات رسيدگی کننده احراز می

خص حقيقی يا حقوقی است که ارتکاب تخلف يا تخلفاتی را به کارمند نسبت شاکی، ش .٧ماده 
  . موضوع را کتبًا به هيات يا دستگاه متبوع کارمند اعالم نموده باشدداده و

 دليل، عبارت از امری است که متهم يا اعالم کننده اتهام برای دفاع از خود يا اثبات .٨ماده 
  . نمايدتخلف به طور کتبی به آن استناد می

شاهد، شخص حقيقی است که اظهارات يا گواهی وی برای اثبات يا رد اتهام يا کمک  .٩ماده 
  . يا اثبات آن ضرورت داشته باشددر رد

مقام دفاع از  دفاعيه، عبارت است از داليل و مدارکی که کارمند يا نماينده او در .١٠ماده 
  .می نمايد ات رسيدگی کننده ارائهخود يا رد اتهام يا اتهامات انتسابی کتبًا به هي



   

  فصل دوم 

  در صالحيت هيات ها

مگر در  .رسيدگی اوليه به پرونده کارمند متهم با هيات بدوی مربوط می باشد .١١ماده 
مزبور را   قانون راسًا مجازات های مقرر در ماده١٢مواردی که مقامات مندرج در ماده 

 غيبت به ميزان  قانون کارمندانی را که مرتکب١٧ه اعمال می نمايند و يا مقامات موضوع ماد
  .مقرر در ماده مذکور شده اند اخراج نمايند

عالی نظارت و  تعيين هيات رسيدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هيات ها با هيات .١٢ماده 
بين هيات های بدوی   آيين نامه از٣٣مرجع رسيدگی به اتهام های مديران با رعايت مفاد ماده 

  .موجود در دستگاه مربوط خواهد بود

  :هيات تجديد نظر در موارد زير شروع به رسيدگی می نمايد. ١٣ماده 

تجديد نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر  در مواردی که رای هيات بدوی قابل) الف 
  . نمايدقانونی نسبت به آن درخواست تجديد نظر

تشخيص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص  قانون با ١٢ ماده موارد موضوع قسمت اخير) ب
  .مذکور

  . قانون١٧ ماده ١وی، موضوع تبصره   ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غيبت )ج

  .عدالت اداری يا هيات عالی نظارت نقض آراء هيات های تجديد نظر توسط ديوان) د

اصدار  در قانون ، رسيدگی و نسبت بههيات ها صرفًا می توانند به تخلفات مندرج . ١۴ماده 
رای غير  رای برائت يا اعمال يکی از مجازات های مقرر در قانون اقدام نمايند و حق صدور
مقررات  از موارد مذکور يا اظهار نظر نسبت به حاالت استخدامی کارمند يا نحوه اجرای

  .استخدامی و جبران ضرر و زيان به جای انشاء و صدور رای را ندارند

قانون با هياتی  تشخيص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در .١۵ماده 
به تشخيص هيات  است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علی رغم ارجاع پرونده،

رسيدگی نبوده و پرونده را  مربوط اتهام از مصاديق تخلفات مندرج در قانون نباشند، نيازی به
  .نامه می رساند  آيين٣۴مه و مراتب را به اطالع نماينده موضوع ماده مختو

نبوده و  در مواردی که رسيدگی به پرونده ارجاعی به هيات ها در صالحيت آنها .١۶ماده 
مراتب را به  اتهام انتسابی به کارمند صرفًا از مصاديق جرايم عمومی بوده باشد هيات مربوط

قضايی جهت رسيدگی   نمايد تا از آن طريق به مراجع ذی صالحامور اداری دستگاه اعالم می
  .ارسال شود

مورد حکم  هيات تجديد نظر صرفًا به تخلف يا تخلفاتی که در مرحله رسيدگی بدوی .١٧ماده 
  .قرار گرفته است، رسيدگی می نمايد



کب چنانچه کارمند پس از صدور رای هيات بدوی تا زمان رسيدگی به اعتراض مرت .تبصره 
بشود، رسيدگی به تخلف يا تخلفات جديد کارمند، در صالحيت هيات بدوی ذی  تخلف جديدی
ولی در صورتی که در مرحله رسيدگی هيات بدوی و قبل از صدور رای هيات  ربط می باشد
جديدی از متهم گزارش گردد هيات بدوی می تواند به تخلف جديد همزمان با  مذکور، تخلف

  . با رعايت سير مراحل رسيدگی در يک پرونده رسيدگی نمايدتخلفات قبلی تخلف يا

  فصل سوم 

   شروع به رسيدگی

ارباب   اشخاص اعم از هيات های بدوی يا تجديد نظر در صورت شکايت يا اعالم .١٨ماده 
مقامات   اداری، بازرسان هيات عالی نظارت، رجوع، مردم يا کارمندان ، مديران، سرپرستان

سازمان   قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات ،١٧ و ١٢ مواد و اشخاص مندرج در
عالی   و همچنين در موارد نقض رای توسط ديوان عدالت اداری يا هيات بازرسی کل کشور

  .نظارت حسب مورد شروع به رسيدگی می نمايند

  . نيسترعايت سلسله مراتب اداری در اعالم تخلف به هيات الزم .١تبصره 

  . بودانصراف شاکی يا اعالم کننده، مانع رسيدگی هيات نخواهد .٢تبصره 

  فصل چهارم 

   رسيدگینحوه 

ابالغ و از  هيات ها موظفند موارد اتهام را مشخصًا و به صورت کتبی به کارمند .١٩ماده 
صراحتًا در فرم ابالغ  اين امر بايد.  روز مهلت برای دفاع آنها منظور نمايند١٠تاريخ ابالغ 

  .قيد گردد

داشتن  با در دست(هيات رسيدگی کننده در صورت تقاضای کارمند يا نماينده او  .١تبصره 
در خصوص  .بايد مدارک الزم را در اختيار وی قرار دهد) وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی

  .اسناد طبقه بندی شده تشخيص هيات مالک عمل خواهد بود

 ند متهم يا نماينده وی می تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيات مربوطکارم .٢تبصره 
 تمديد در اين مورد اتخاذ تصميم با هيات است و در هر حالت مدت. تقاضای تمديد مهلت نمايد

  . روز تجاوز نخواهد کرد۵از

  : باشددفاعيه بايد به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زير .٢٠ماده 

    و نام خانوادگینام) الف

  .آخرين اقامتگاه شخص) ب

  .اتهام يا اتهامات انتسابی الزم دارد ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد) ج

  .تصاوير مدارک مورد استناد) د



  امضاء) هـ

چنانچه نقايصی وجود داشته باشد، هيات به طور کتبی در موارد ياد شده در اين ماده . تبصره 
 روز ديگر ۵به متهم ابالغ و از تاريخ ابالغ به مدت   روز از تاريخ وصول،١٠حداکثر ظرف 

عدم رفع نقايص توسط متهم در مدت ياد شده يا .  رفع نمايدبه او مهلت می دهد تا نقايص را
  . رای نخواهد بودمانع رسيدگی و صدورعدم تقديم دفاعيه در مهلت 

 در صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و يا تشخيص هيات برای حضور .٢١ماده 
 وی، هيات موظف است تاريخ و محل رسيدگی را به طور کتبی به اطالع متهم يا نماينده وی

  .برساند

م وقت جلسه بايد طوری معين شود که فاصله بين ابالغ وقت حضور در جلسه به مته .تبصره 
  . روز نباشد٣ جلسه کمتر از و روز

بداند  در مواردی که هيات جهت اخذ توضيحات، حضور اعالم کننده اتهام را الزم .٢٢ماده 
 بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هيات در صورت لزوم می تواند

  .مدارک مورد نياز را از اعالم کننده درخواست نمايد

  فصل پنجم 

    داليلرسيدگی به

رسيدگی باشد بنابراين چنانچه پرونده کارمند در هيات تحت .  اصل بر برائت است.٢٣ماده 
متخلف بودن وی  بايد از طريق اقامه داليل مستند و رسيدگی به آنها و رعايت مقررات مربوط

  . شددر غير اين صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد. احراز گردد

دليل ديگری  دی اقرار به وقوع تخلف يا تخلفات مقرر در قانون نمايد،هر گاه کارمن .٢۴ماده 
اقرار شفاهی  .اقرار موضوع اين ماده اعم از شفاهی و کتبی است. برای ثبوت آن الزم نيست

صورتی که در  است وقتی که در جريان رسيدگی در جلسه هيات به عمل آيد و کتبی است در
اقرار اعم از کتبی و  به هر ترتيب.  هيات اظهار شده باشديکی از اسناد يا دفاعيه کارمند به

  .شفاهی بايد به امضاء اقرار کننده رسيده باشد

  . اقرار بايد صريح و روشن باشد.١تبصره 

 خواهند اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبين به عنوان متهم به هيات معرفی .٢تبصره 
  .شد

  که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهایهر گاه اسناد يا اطالعاتی. ٢۵ماده 
يا   دستگاه های دولتی يا بانک ها يا شهرداری ها       دستگاه دولتی متبوع کارمند يا ساير

موجود باشد  نهادهای انقالب اسالمی يا موسساتی که با سرمايه دولت تاسيس و اداره می شوند
دستگاه های مربوط  العه نمايد و واحدها وهيات می تواند آنها را مطالبه و مالحطه و مط

  . کننده ارسال کنندمکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نياز را به هيات درخواست



بندی شده تابع مقررات و ضواط مربوط تحويل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه . تبصره
  .خواهد بود

 ماه ٢ دستور العمل ظرف مدت  اين٢۵عدم اعالم پاسخ مراجع مذکور در ماده . ٢۶ماده 
  .موجبی برای توقف رسيدگی و عدم صدور رای نخواهد بود

چگونگی  هر گاه متهم در حين رسيدگی يا دفاعيه خود برای رد يا ايضاح اتهام يا .٢٧ماده 
 هيات قرار وقوع تخلف تقاضا نمايد يا هيات الزم بداند که شهود اطالعات خود را در اختيار

برای بار در صورت عدم حضور .  هيات دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شددهند، آنان به
  .دوم برای ادای شهادت دعوت می گردند

تحقيق  هيات از هر يک از شهود و مطلعين به طور جداگانه و بدون حضور متهم .١تبصره 
کنندگان اظهار  می نمايد و اظهارات آنها در همان جلسه عينًادر صورت جلسه قيد و به امضاء

  .می رسد

 شاهد يا مطلع هيات نمی تواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نمايد و چنانچه .٢تبصره 
مرحله از از حضور بعد از احضار دوم يا اظهار در صورت حضور امتناع نمايد، اين 

  .رسيدگی حذف می شود

تحقيق يا  اکی، هر گونههيات عالوه بر رسيدگی به داليل مورد استناد متهم يا ش .٢٨ماده 
  . آورداقدامی که برای دستيابی به حقيقت در زمينه اتهام الزم باشد به عمل خواهد

آماده  به منظور جمع آوری داليل، انجام بررسی های الزم، تکميل پرونده اتهامی و. ٢٩ماده 
فاده نمايند است  می توانند از گروه يا گروه های تحقيق    سازی آن جهت طرح در هيات، هياتها

به ترتيب مقرر  نحوه انتخاب، شرايط اعضاء گروه حدود و حيطه صالحيت گروه های تحقيق
مانع رسيدگی به  در قانون و آيين نامه اجرايی آن است، عدم استفاده هيات از گروه تحقيق

  .پرونده ارجاعی و اصدار رای نخواهد بود

استفاده از  ص هيات رسيدگی کننده مستلزمهر گاه رسيدگی به اتهام کارمند به تشخي .٣٠ماده 
موارد نظر   می شود و هيات در اين قبيل  کارشناسی ارجاع نظر کارشناسی باشد، مورد به

  .کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رای قرار خواهد داد

 هيات بايد کارشناس را از بين کسانی که دارای صالحيت در رشته مربوط به .١تبصره 
  .ضوع است انتخاب نمايدمو

طور  کارشناس موظف است در مدت مقرر که هيات تعيين می کند نظر خود را به .٢تبصره 
ميسر  کتبی به هيات تقديم دارد مگر اينکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت

 در اين صورت به تقاضای کارشناس، هيات مهلت مناسب ديگری را تعيين و به. نباشد
  .در هر حال اظهار نظر کارشناس بايد صريح باشد. ارشناس اعالم می کندک

تبرئه  در صورتی که شکايت شاکی واقعی نبوده و در جريان رسيدگی متهم درهيات. ٣١ماده 
  . خواهد گرفت قانون مورد تعقيب قرار٨ ماده ۴گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند 

  فصل ششم 



   مدت رسيدگی

 ترين تحقيقات مقدماتی و تکميل پرونده جهت طرح در هيات بايد سريع در کوتاه .٣٢ماده 
  .مدت ممکنه انجام شود

پرونده يا  حداکثر مدت رسيدگی هر هيات به پرونده متهم از تاريخ ارجاع يا وصول .٣٣ماده 
اين  الزم را در اعالم اتهام تا زمان صدور رای سه ماه می باشد و هيات ها موظفند ترتيبات

  .زمينه اتخاذ نمايند

مهلت  در موارد خاص که رسيدگی نيازمند مدت بيشتری باشد حداکثر يک ماه به .١تبصره 
بايد حسب مورد  مقرر در اين ماده افزوده می گردد لکن در اين قبيل موارد مراتب و ادله الزم

  . آيين نامه اجرايی برسد٣۴به اطالع نماينده موضوع ماده 

عدم رسيدگی هيات ها در مهلت مقرر سهل انگاری محسوب شده و موضوع . ٢صره تب
  . قانون پيگيری خواهد بود٢٢ماده  براساس

  اين آيين۴٩تاريخ شروع رسيدگی به تخلفاتی که از طريق صندوق موضوع ماده . ٣تبصره 
  .نامه واصل می گردد، از زمان ثبت در دفاتر هيات ها خواهد بود

دنبال  ونده هايی که فوريت داشته باشد همچنين رسيدگی هايی که بهدر مورد پر .٣۴ماده 
 گزارش های سازمان بازرسی کل کشور يا دفاتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات صورت
  . نمايدمی گيرد هيات موظف است خارج از نوبت به آنها رسيدگی نموده و رای الزم را صادر

ات سازمان بازرسی کل کشور يا باالترين مقام تشخيص فوريت امر در غير از اعالم .تبصره 
  . آيين نامه اجرايی می باشد٣۴ذي ربط يا نماينده موضوع ماده  دستگاه

 اين دستور مواعدی را که قانون رسيدگی به تخلفات اداری يا آيين نامه اجرايی آن يا. ٣۵ماده 
باشد روز آخر ادارات العمل تعيين نموده است چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل 

   .موعد، اولين روزکاری اداری بعد از تعطيل خواهد بود

  . شوددر احتساب مهلت های مقرر، روز ابالغ و اعالم جزء مدت محسوب نمی .٣۶ماده 

  فصل هفتم 

   اجرای رای قطعی صادره توقف رسيدگی يا

  .فوت متهم موجب توقف رسيدگی و صدور رای می گردد .٣٧ماده 

حالت هر گاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجديد نظر فوت نمايد پرونده مختومه و  .٣٨ماده 
هيچ  استخدامی وی از تاريخ فوت به حالت قبل از صدور رای برمی گردد و رای هيات بدوی

  .گونه تأثيری در وضعيت وی نحواهد داشت

اجرای  اشد کهدر صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی ب .٣٩ماده 
رای  فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هيات عالی نظارت گزارش شده و

  .صادره شده نيز به محض حصول امکان اجرا خواهد شد



ماده  "ز"و " د"، " ج"در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های  .۴٠ماده 
از زمان  ه متوقف شده و حالت استخدامی کارمند قانون فوت شود اعمال مجازات های ياد شد٩

   .فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده می شود

در احتساب حقوق وظيفه وراث کارمندان موضوع اين ماده ، مجازات های اعمال  .تبصره 
  . نخواهد شدشده منظور

  فصل هشتم 

   صدور رای

 خرين جلسه و در غياب متهمانشاء و صدور رای هيات پس از رسيدگی در آ .۴١ماده 
  .صورت می گيرد و بايد به امضاء هيات برسد

رای صادر  رای صادره بايد حاوی داليل، مستندات و مواد قانونی که براساس آنها .۴٢ماده 
دريافت  شده است ، باشد همچنين هيات ها موظفند قطعی يا قابل پژوهش بودن رای و محل

  .ی درج نماينددرخواست تجديد نظر را در ورقه را

  . موارد قصور از کيفيات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.۴٣ماده 

نقض  اعمال مجازات شديدتر نسبت به آرای غير قطعی هيات های بدوی يا آرای .۴۴ماده 
مستندات يا   ديوان عدالت اداری يا هيات عالی نظارت مجاز نمی باشد مگر آنکه   توسط  شده

  . آيدبررسی شده قبلی در رسيدگی های مجدد به دستمدارک جديد غير از موارد 

  : باشداصالح يا تغيير آرای قطعی هيات ها صرفًا در موارد زير امکان پذير می .۴۵ماده 

اکثريت آراء تشخيص دهد که مفاد حکم صادر  در مواردی که هيات صادر کننده رای به) الف
  .مخدوش می باشد) ماهوی به لحاظ شکلی يا(شده از نظر موازين قانونی 

مندرج در قانون مجازات اسالمی را نيز داشته  هر گاه تخلف کارمند عنوان يکی از جرايم) ب
نمايد و هيات با اکثريت آراء نظر بر اصالح يا  باشد و مرجع قضايی حکم برائت وی را صادر

  .تغيير رای خود داشته باشد

 ب اين ماده اين امر بايد به تاييد بندهای الف ودر هر صورت در موارد مندرج در . تبصره 
  . باشدهيات عالی نظارت رسيده

  فصل نهم 

  یرانقض يا ابطال 

  :نقض يا ابطال آراء قطعی هيات ها در موارد زير متصور است .۴۶ماده 

 قانون، صالحيت ٧هيات يا يکی از اعضای آن به داليل مندرج در ماده  مواردی که )الف
  .اشد نداشته برسيدگی و صدور رای



  . قانون نبوده است۶ ها واجد شرايط مقرر در ماده اعضای هيات )ب

  . باشدمستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده رای هيات )ج

رای ، اسناد و مدارکی به دست آيد که دليل حقانيت درخواست کننده يا بی  پس از صدور )د
باشد و ثابت شود اسناد و مدارک ياد شده در جريان رسيدگی مکتوم يا مغفول مانده  گناهی متهم

  . نبوده است در اختيار متهم يا هيات رسيدگی کننده و يا

  قانون، آراء قطعی صادره توسط هيات ها را نقض٢١عدالت اداری در اجرای ماده  ديوان )هـ
  .نمايد

هيات عالی نظارت به لحاظ عدم رعايت قانون يا اعمال تبعيض در اجرای  مواردی که )و
غرض مجرمانه از طريق مرجع قضايی صالحه در مورد آراء صادره  قانون يا ثبوت

يا موارد ديگری که بنا به مصالحی ضروری تشخيص ) قانون ٢٢ ماده ٢موضوع تبصره (
  .دهد

  .در شده باشد خارج از مواعد و مهلت مقرر صارای هيات در )ز

هياتی که  در کليه مواردی که آراء قطعی نقض يا ابطال می گردد پرونده متهم در .١تبصره 
  . گرفتحسب مقررات تعيين می شود مجددًا مورد رسيدگی و صدور رای قرار خواهد

هيات عالی نظارت می تواند در خصوص پرونده های مطروحه رأسًا رسيدگی . ٢تبصره 
  .عالم نمايد را مختومه اموضوع

  فصل دهم 

  ساير مقررات 

و تا آن  آثار و تاريخ اجرای رای از تاريخ ابالغ رای قطعی به کارمند می باشد .۴٧ماده 
اجرای  زمان وضعيت استخدامی وی حسب قوانين و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در

  . باشد شده آن آماده به خدمت شده يا مرتکب تخلف غيبت٣ قانون و تبصره ١٣ماده 

اجرای  هيات های تجديد نظر موظفند پرونده و وضعيت معيشتی افرادی را که در .۴٨ماده 
شرايط   قانون تقاضای برقراری مستمری می کنند، بررسی نموده و در صورت واجد١١ماده 

  .بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمايند

 شرکت های دولتی و دستگاه های مشمولهر يک از وزارتخانه ها، موسسات و  .۴٩ماده 
 قانون مکلفند در کليه ساختمان های موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می

باشد، صندوق خاصی جهت اعالم تخلف آنان نصب نمايند و اطالعيه های الزم را در 
ب محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی در يافت و رسيدگی به تخلفات اربا خصوص

اين صندوق ها هفته ای يک بار توسط هيات . د آنان قرار دهند در معرض ديرجوع و مردم
  .ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت باز و شکواييه

  .شکايات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسيدگی نخواهد بود .تبصره 



ارجاع و به  به هيات هارسيدگی به پرونده هايی که قبل از اجرای اين دستورالعمل  .۵٠ماده 
 العمل صورت آنها رسيدگی نشده يا در دست رسيدگی است به ترتيب مقرر در اين دستور

  .خواهد گرفت

 تبصره در دويست و چهلمين جلسه مورخ ٢٣ ماده و ۵٠مشتمل بر اين دستور العمل 
تصويب شده است، و برای کليه هيات ها الزم االجراء می   هيات عالی نظارت۴/٧٨/٨

                    .باشد

  


