
 واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون  نامه اجرايي قانون تعطيل مؤسسات و آيين 
  شود مي مجوزقانوني داير شده و

 
 293 - 1373.04.15 -ه128ت2351. - 373.03.18    

 و امور اجتماعي وزارت كار  ،و هنر فرهنگ –ثبت عالئم و اختراعات  -آيين دادرسي كيفري  -آموزش و پرورش  -آموزش عالي  

هـاي فرهنـگ و آمـوزش     تأييد وزارتخانه و 1373.2.20مورخ  52983بنا به پيشنهاد شماره  1373.3.18هيأت وزيران در جلسه مورخ   
 مـاده ) 3(هداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسالمي، به استناد تبصره ب كار و امور اجتماعي، ورش،رعالي، آموزش و پ

 - 1372مصـوب   -شود  قانوني داير شده و مي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانون تعطيل مؤسسات و واحدهايواحده 
          :زير تصويب نمود نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح آيين

          :شود مجوز قانوني داير شده و ميبدون  نامه اجرايي قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه آيين 

                                                     
ـ     وهاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، كار نامه وزارتخانه در اين آيين - 1ماده   وزش امور اجتمـاعي، بهداشـت، درمـان و آم

آموزشي و تحقيقـاتي و فرهنگـي و سـاير عنـاوين مشـابه و قـانون تعطيـل         واحدهاي و مؤسسات و اسالمي پزشكي، فرهنگ و ارشاد
هـا،   ترتيب بـه اختصـار وزارتخانـه    شود به كه بدون مجوز قانوني داير شده و مي واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي مؤسسات و

  .شوند مؤسسات و واحدها و قانون ناميده مي

نموده و دستور انحالل را صـادر نماينـد و در در    ناسايي مؤسسات و واحدهاي غير مجاز اقدامها موظفند نسبت به ش وزارتخانه - 2ماده 
را از  قانون، مؤسسه يا واحد مربوط غير مجاز داير باشـد، دايركننـدگان  ) 2(رعايت مفاد تبصره  اين دستور و با صورتي كه پس از صدور

     .تحقيقاتي و فرهنگي آنان را بنمايندشي و ي توقف فعاليت آموزو تقاضا دهندطريق مراجع ذيصالح قانوني تحت پيگرد قرار 

 شاكي عليه مؤسسـات و واحـدهاي غيـر مجـاز در     توانند حسب مورد، منفرداً يا مشتركاً به عنوان ها مي هر يك از وزارتخانه - 3ماده 

                         .نمايند  مراجع صالحه طرح شكايت

                            .باشد معتبر مي ها در غير مجاز بودن فعاليت اين گونه مؤسسات و واحدها وزارتخانهتشخيص  - 4ماده 

ها همكاري نموده و مـدارك و   اعزامي از وزارتخانه نامه مكلفند با مأمورين دايركنندگان مؤسسات و واحدهاي موضوع اين آيين - 5ماده  
 مدارك مورد مطالبه را تحويل دهندقرار داده و رونوشت  ناختيار آنا اطالعات الزم را در

امضاي باالترين مقام مسئول ذيربط و ممهور بـه مهـر    دار به مأمورين اعزامي بايد داراي حكم و يا كارت بازرسي معتبر عكس - 1تبصره  
 باشند هاي مربوط وزارتخانه

  .شود سال تعيين مي اعتبار كارت بازرسي از تاريخ صدور براي مدت يك - 2تبصره  

هـاي ذيـربط را     بازرسي شده توسط وزارتخانـه  بايست حكم و يا كارت مأمورين به هنگام مراجعه به مؤسسات و واحدها مي - 3تبصره 
  .داشته باشند جهت معرفي خود همراه

و فرهنگي ذكر شده است، مكلفنـد  تحقيقاتي  متقاضيان ثبت مؤسسات و شركتهايي كه در اساسنامه آنها فعاليت آموزشي و - 6ماده  
  .به همراه ديگر مدارك مورد نياز به اداره ثبت شركتها تسليم نمايند هاي ذيربط كسب و وزارتخانه مجوز الزم را از

 معاون اول رييس جمهور -حسن حبيبي 


