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 علمی آثار هتیه در تقلب با مقابله و پیشگریی قاونن

 ۳۱/۵/۱۳۹۶ مصوب
نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان ـ واحده ماده

غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و و یا ضبط
ـ با هدف ارائه کل اثرو به  عالوه  مرتکبان یا مرتکب و بوده جرم خود، اثر عنوانبه دیگری توسط آن از بخشی یا و  عنوان حرفه یا شغل 

 :باشندمی زیر شرح به مجازات مشمول دولت خزانه به دریافتی وجوه واریز بر
 .تاس شش درجه اجتماعی حقوق از محرومیت و  ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سهـ ۱
ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی عالوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی ۲

 .گرددتعیین می ۱/۲/۱۳۹۲ مصوب میاسال مجازات قانون( ۲۲ )و( ۲۱، )(۲۰حسب مورد مطابق مواد )

 .باشدمستوجب حداقل مجازات مقرر می( ۲و )( ۱معاونت در جرائم موضوع بندهای ) ـ۱ تبصره

 یا شرکت مؤسسه، شامل) بنگاه قالب در یا و الکترونیکی پایگاه طریق از قانون این موضوع  در صورتی که ارتکاب جرم ـ۲ تبصره
م به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین اقدا آن انجام برای یا و شود انجام نشده یا شدهثبت از اعم( دیگر نوع هر

 .شوندحداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می

فناوری و های علوم، تحقیقات و به درخواست یکی از وزارتخانه( ۲ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره)۳ تبصره
یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم )پلمب( یا متوقف 

 .شودمی

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق بازرسان وزارتخانه ـ۴ تبصره
عنوان ضابط خاص توانند بههای الزم، عنداالقتضاء میپس از فراگیری مهارت ۴/۱۲/۱۳۹۲کیفری مصوب قانون آیین دادرسی 

 .محسوب شوند

ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل ـ ۵ تبصره
 .ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیستدادهخدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری 
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در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طالب،  ـ ۶ تبصره
 یا و رتبه علمی، مرتبه  پایه،  رگونه مدرک تحصیلی،االثر بودن هضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی

 به رسیدگی هیأتهای  ین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی،عناو
 محکوم زیر هایمجازات به و شده رسیدگی روحانیت ویژه دادگاه و دادسرا یا و دانشجویان انضباطی هایکمیته اداری، تخلفات

 :شوندمی
 مؤسسات و دانشگاهها علمی هیأت یانتظام مقررات قانون( ۸) ماده( ۱۱تا )( ۷های ردیف)الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات

 و اصالحات و الحاقات بعدی آن ۲۲/۱۲/۱۳۶۴مصوب  کشور تحقیقاتی و عالی آموزش
 اسالمی جمهوری دانشجویان انضباطی نامهآیین( ۷) ماده( ۵تا )ب ـ ( ۱های ردیف )ب ـ ب ـ دانشجو به یکی از مجازات

 صالحات و الحاقات بعدی آنعالی انقالب فرهنگی و اشورای ۱۴/۶/۱۳۷۴مورخ  ۳۵۸مصوب جلسه ایران
و  ۷/۹/۱۳۷۲مصوب  اداری تخلفات به رسیدگی قانون( ۹) های ردیف )د( تا )ک( مادهپ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات

 اصالحات و الحاقات بعدی آن
 ت ـ طالب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه ـ۷ تبصره
 :این قانون اقدامات زیر را انجام دهند

های درسی و برگزاری ربط و اصالح سرفصل برنامهـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی۱
 کارگاههای آموزشی

 و علمی آثار در فکری مالکیت حقوق رعایت بر  وزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیقـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آم۲
 دانشجویی هایرساله و  هانامهپایان

نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان۳
 توجه به میزان تخلف

 آثار در قانون این موضوع جرم احراز صورت در قرارداد لغو  مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، ـ اعمال۴
 تخلف میزان به توجه با علمی

ـ سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود  ۸ تبصره
را نسبت به مرتکب  اداری تخلفات به رسیدگی قانون ( ۹) استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند )د( مادهمنظور به

 .اعمال نمایند

عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی های آموزشها، مؤسسههای علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهحوزه ـ۹ تبصره
کاربردی، دانشگاه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمیزیر نظر وزارتخانه

های وابسته به دستگاههای آموزش ش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسههای آموز آزاد اسالمی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه
های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه

های بندی هستند در سامانهقد طبقههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را که فاها و رسالهنامهها(، پایانپیشنهادها )پروپوزال
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اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. 
راهنما، مشاور ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان 

 .و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است

های علوم، نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانهآیین ـ۱۰ تبصره
شود و به تصویب هیأت وزیران اری وزارت دادگستری تهیه میتحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همک

 .رسدمی

ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش شنبه مورخ سیو ده تبصره در جلسه علنی روز سه واحدهقانون فوق مشتمل بر ماده
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۸/۶/۱۳۹۶مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانیرئیس 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 
  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 
 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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