
  قانون تأسيس دانشگاههاي شهرستانها 
   شمسي١٣٢٨ خرداد ماه ٣مصوب  

  
 وزارت فرهنگ مجـاز اسـت دانـشگاه تبريـز را آـه در سـال گذشـته تأسـيس شـده تكميـل نمايـد و                            -ماده واحده    

و شيراز و هر شهرستان ديگري آه وزارت فرهنگ الزم بداند به تدريج           همچنين در شهرستانهاي مشهد و اصفهان       
  .يك دانشكده پزشكي اقدام نمايد شود به تأسيس دانشگاه و در اهواز به تأسيس وسايل و موجبات فراهم ميآه 

شود بايد با توجه به استعداد و احتياجات خاصه آن محل بوده و ممكن                هايي آه در هر محل تأسيس مي        دانشكده  
  .ا تأمين نمايد تأسيس گرددمدارس عاليه آه احتياجات محلي ر است در صورت لزوم ابتدا به صورت 

 وزارت فرهنگ مكلف است در اجراء اين قـانون تأسـيس دانـشكده پزشـكي و آـشاورزي را در اسـتانها           - ١تبصره    
  .مقدم بدارد

قـانون   شرايط اساسي دانشگاهها از جهات اداري و مالي و تعليماتي و اسـتخدامي و غيـره بـر طبـق                      - ٢تبصره   
مربوط خواهد بود و مادام آه شـوراي هـر دانـشگاه تأسـيس نـشده وظـايف        قوانينو ساير  تأسيس دانشگاه تهران    

 و وزارت فرهنـگ مجـاز اسـت در     شوراي دانشگاه را شوراي هر دانشكده با تصويب وزير فرهنـگ انجـام خواهـد داد       
افـت  هاي دروس و عمليات در هر يك از دانشگاهها استاد و معلم متخـصص ايرانـي ي   صورتي آه براي بعضي رشته   

از استادان و متخصصين خارجي به موجب قوانيني آـه بـه تـصويب مجلـس شـوراي ملـي خواهنـد رسـانيد                          نشود  
  .استفاده نمايد

ها و همچنين به استادان و معلمين در صورتي آـه غيـر محلـي                  به رييس و معاون دانشگاه و دانشكده       - ٣تبصره   
مقـررات راجـع    . هاي قانوني به عنوان مزايا پرداخت شـود         ادهالع   عالوه بر فوق    باشند تا يك برابر حقوق ممكن است      

  .به برقراري مزاياي فوق به موجب تصويبنامه هيأت وزيران خواهد بود

تواند از استادان و معلمين دانشگاه تهـران نيـز بـا موافقـت شـوراي دانـشگاه تهـران بـا پرداخـت                          وزارت فرهنگ مي    
  .اده نمايد استف مزاياي فوق براي دانشگاه شهرستانها

 ساله اعتبارات الزم را براي تأسـيس و توسـعه دانـشگاههاي شهرسـتانها در                  دولت مكلف است همه    - ٤تبصره   
  .بودجه وزارت فرهنگ منظور بدارد

 وزارت بهداري و شهرداريها و همچنين ساير مؤسسات مربوط به دولت مكلف هستند آه بيمارسـتانها                 - ٥تبصره   
هاي هر شهرسـتان   نمايد در اختيار دانشكده و آارمنداني آه دانشگاه انتخاب مي ه تجهيزاتو وسائل ديگر را با آلي   

شـود آـه      انتقـال دهنـد و نيـز اجـازه داده مـي             قرار داده و بودجه و اعتبارات مربوط به آن را به بودجه وزارت فرهنـگ                
 ساختمان   مصرف خريد زمين و   به بعد دانشگاههاي فوق در سال مالي بعد به         ١٣٢٦هاي بودجه سال      جويي  صرفه

  .و تهيه آتب و لوازم آزمايشگاه برسد

هـاي علـوم و ادبيـات شهرسـتانها آـه الزم بدانـد دروس                 تواند در هر يك از دانـشكده         وزارت فرهنگ مي   - ٦تبصره    
ــرار داده و    ــه ق ــزو برنام ــي را ج ــارغ  تربيت ــصيل ف ــه        التح ــوط ب ــوانين مرب ــررات و ق ــشمول مق ــته را م ــن رش ــاي اي ه

  .هاي دانشسراي عالي قرار دهد التحصيل ارغف

  . انتقال اعتبارات فرهنگي واليت به مرآز يا از شهرستاني به شهرستان ديگر ممنوع است- ٧تبصره  

شنبه سوم خـرداد مـاه يـك هـزار و سيـصد و                اين قانون آه مشتمل بر يك ماده و هفت تبصره است در جلسه سه               
  .ملي رسيد  بيست و هشت به تصويب مجلس شوراي

   رضا حكمت-رييس مجلس شوراي ملي  

  

  

  

  

  



  قانون اجازه تأسيس دانشگاه در تهران 
   شمسي١٣١٣ خرداد ماه ٨مصوب  

رجـات  داي به نام دانشگاه بـراي تعلـيم           دهد مؤسسه    مجلس شوراي ملي به وزارت معارف اجازه مي        -ماده اول    
  .س نمايددر تهران تأسي  عاليه علوم و فنون و ادبيات و فلسفه

  : دانشگاه داراي شعب ذيل است آه هر يك از آنها موسوم به دانشكده خواهد بود-ماده دوم  

   علوم معقول و منقول - ١
   علوم طبيعي و رياضي - ٢
   ادبيات و فلسفه و علوم تربيتي - ٣
   طب و شعب و فروع آن - ٤
   حقوق و علوم سياسي و اقتصادي- ٥
   فني- ٦

 مدارس صنايع مستظرفه ممكن است از مؤسسات دانشگاه محسوب شـوند و نيـز ممكـن                 دانشسراهاي عالي و    
  .االقتضاء به دانشگاه منضم گردد لدي  است مدارس و مؤسسات ديگري

 رييس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پيشنهاد وزير معارف و بـه موجـب فرمـان همـايوني تعيـين و            -ماده سوم    
پيشنهاد شـوراي دانـشگاه و موافقـت وزيـر معـارف بـه موجـب فرمـان همـايوني                        بر حسب  ١٤بعدها بر طبق ماده     
  .منصوب خواهد شد

هـا بـر حـسب     اداره آردن دانشگاه به عهده رييس است معاون دانـشگاه و رؤسـا و معـاونين و اسـتادان دانـشكده       
رات ايـن قـانون از      شوند سـاير مـستخدمين بـر طبـق مقـر            منصوب مي    پيشنهاد رييس دانشگاه از طرف وزير معارف      

  .گردند طرف رييس دانشگاه تعيين مي

ها سـه سـال اسـت بعـد از انقـضاء ايـن مـدت ممكـن                    مدت خدمت رييس دانشگاه و رؤساي دانشكده       - ١تبصره   
  .است مجددًا انتخاب شوند

رييس دانشگاه مجاز اسـت علمـاء و دانـشمندان مملكتـي و خـارجي را بـر حـسب پيـشنهاد شـوراي                         - ٢تبصره    
  .عضويت افتخاري دانشگاه بپذيرد  نشگاه و تصويب وزير معارف بهدا

  :شود  شوراي دانشگاه از اشخاص زير تشكيل مي-ماده چهارم  

  .رييس دانشگاه آه سمت رياست شورا را خواهد داشت  -
  .معاون  -
  .ها رؤساي دانشكده  -
  .ها الاقل يك نفر استاد از هر يك از دانشكده  -

  :يف شوراي دانشگاه به قرار ذيل است وظا-ماده پنجم  

 تعيـين شــرايط گـرفتن درجــه و   -هــا  تــدوين دسـتور تحــصيالت دانـشكده  -تعيـين شــرايط ورود محـصل بــه دانـشگاه     
 اظهـارنظر در مـورد   -هـا   جهـت امتحانـات و پيـشرفت آـار دانـشكده         هـاي الزم     تهيـه نظامنامـه    -تصديقنامه و ديپلم    

پيشنهاد هر اقدامي آه   -اند  يار از طرف شوراي هر دانشكده پيشنهاد شده      اشخاصي آه به سمت استاد و دانش      
  . معاونت و آمك فكري با رييس دانشگاه-موجب ترقي و اصالح آار دانشگاه باشد 

ها داراي شورايي خواهد بود مرآب از معاون و استادان در تحت رياسـت ريـيس     هر يك از دانشكده  -ماده ششم     
  .دانشكده

  .شكيالت شوراي مزبور به موجب نظامنامه خواهد بود آه از تصويب شوراي دانشگاه گذشته باشدوظايف و ت 

باشد و نمايندگي آن به عهده رييس است و از لحـاظ اداري و                دانشگاه داراي شخصيت حقوقي مي     -ماده هفتم    
  .مسئوليت مستقيم وزير معارف خواهد بود  مالي دانشگاه مستقل و تحت

توانـد در مقابـل امـور علمـي و فنـي آـه اشـخاص و مؤسـسات غيـر رسـمي رجـوع                دانشگاه مـي   -ماده هشتم     
شـود و همچنـين     وجوهي آه از ايـن راه عايـد مـي   -الزحمه دريافت دارد  حق  نمايند بر طبق نظامنامه مخصوص  مي
شـود بـه      ت مـي  از محـصلين دريافـ       دهند و عايدات ديگر به استثناء حقوقي آه         هايي آه اشخاص مختلف مي      اعانه



  آوري و با تصويب وزير معارف به مصارفي آه در شوراي دانشگاه             حساب جداگانه در تحت نظر رييس دانشگاه جمع       
  .شود خواهد رسيد و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت پيشنهاد مي

آننـد   ه دانشگاه تقديم مي هدايايي آه اشخاص يا مؤسسات به عنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص ب               -تبصره    
آنندگان صرف شود و تبـديل آن بـه مـصرف ديگـر      عايدات بايد مطابق ميل هديه    اداره آنها با دانشگاه است اين قبيل      

 دانـشگاه در رد و قبـول هـداياي          .خواهد شد    ساله به وزارت اوقاف تقديم       جائز نيست صورت عايدات و مخارج همه      
  .مذآور آزاد است

ها آه بر حسب مقرراتي آه با موافقت نظر وزارت معارف وضع خواهد شد         هاي دانشكده  التحصيل  رغ فا -ماده نهم    
 اسـفند مـاه   ١٩نائل شوند از حقوق و امتيازات قانون تربيـت معلـم مـصوب     ) ليسانس  (الاقل به درجه اجازه معلمي    

  . استفاده خواهند آرد١٣١٢

  :شوند ل تقسيم ميگانه ذي  معلمين دانشگاه به طبقات سه-ماده دهم  

 مـاده دوم  ٤ و ٣ و ١آه بايد عالوه بـر داشـتن شـرايط مقـرره در فقـرات      ) معاون استاد   (اول و دوم استاد و دانشيار         
سـي سـال و دانـشيار آمتـر از بيـست و پـنج سـال نداشـته باشـند و در           قانون استخدام آـشوري اسـتاد آمتـر از      

معـادل آن تـشخيص       را شـوراي عـالي دانـشگاه الاقـل دآتـري يـا            نمايند درجه علمي آنها       اي آه تدريس مي     رشته
  . بدهد

 دبير آه بايد الاقل داراي شرايط معلمين مدارس متوسطه باشد و بر طبق مقررات مربوط به معلمين مذآور                   -سوم    
  . استخدام خواهد شد

و امثـال آن و اعـضاي دفتـري تـابع     هـا   ها و اعضاي آتابخانه ساير مستخدمين از قبيل متصديان البراتوارها و آارخانه    
  . مقررات قوانين عمومي خواهند بود

 رئيس آتابخانه بايد از حيث درجه علمي آمتر از دبير نباشـد ولـي چنانچـه درجـه علمـي او بـاالتر باشـد            -تبصره    
  . مانند دانشيار استخدام خواهد شد

اداني آه طرف احتياج دانـشگاه ميـشوند و در           و بعد دانشياران و است     ١٣١٣ از آغاز سال تحصيلي      -ماده يازدهم     
  . نظامنامه مخصوص تعيين خواهند شد  صورت تعدد داوطلبان با مسابقه مطابق

 در طول مدت خدمت به استادان و دانشياران ممكن است ده مرتبـه اضـافه حقـوق داده شـود و               -ماده دوازدهم    
اتـب بعـد هـر سـه سـال يـك مرتبـه بـر طبـق نظامنامـه           دو سـال و در مر   اعطاي اضافات از مرتبه اول الي سوم هر     

  :مخصوص با شرايط ذيل خواهد بود

   ابراز لياقت و استحقاق - ١
  ها   پيشنهاد رؤساي دانشكده- ٢
   تصويب شوراي دانشگاه- ٣

سـاله بـر طبـق قـانون بودجـه معـين خواهـد شـد اضـافه                     ميزان حقوق درجه اول دانشيار همـه       -ماده سيزدهم     
خواهد نمود مساوي خواهد بود با هشت يك حقوق ماقبل و در درجـه                ر درجات اول تا هشتم دريافت     حقوقي آه د  

دانـشكده و يـا رياسـت دانـشگاه        در مواقع ترفيع به رتبه استادي و يا رياسـت       -نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل        
عشر حقوق مقام مادون اضافه خواهد شد و پس از آن نيز اضافه حقوق آه در باقي درجات دريافت خواهد آـرد تـا             

  .هشت مساوي خواهد بود با هشت يك و در درجات نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل  درجه

  . به ميزان يك هزار ريال است١٣١٣ - ١٤حقوق ماهانه درجه اول دانشيار در سال تحصيلي  -تبصره  

 رياست هر رشته از دروس بر عهده استاد همان رشته است براي ترفيع به رتبه استادي عالوه -ماده چهاردهم  
پنج سـال دانـشيار بـوده در رشـته خـود قـابليتي ابـراز آـرده باشـد آـه مـورد                          بر پيدا شدن محل تدريس بايد الاقل      
  .نشگاه واقع شودقدرشناسي و تصويب شوراي دا

ها و دانشسراهاي عالي پس از آسب نظر شـوراي دانـشكده مربـوط از بـين اسـتادان و ريـيس                        رؤساي دانشكده   
ها از بين استادان  شوند انتخاب معاون دانشگاه و معاونين دانشكده مي ها انتخاب دانشگاه از بين رؤساي دانشكده

  .به عمل خواهد آمد

 بـه عـده آـافي بـراي اسـتخدام يافـت نـشود               ١٠معلم داراي شرايط مذآوره در ماده        مادامي آه    -ماده پانزدهم     
علوم و يا ادبيات به مقامي شامخ رسـيده و شـوراي دانـشگاه لياقـت                  اي از   ممكن است از اشخاصي آه در رشته      



لتـي  خـدمت ادارات دو     آنها را تصديق آرده به طور آنترات اسـتخدام شـود نيـز ممكـن اسـت از متخصـصيني آـه در                      
  .الزحمه استفاده شود هستند در برابر حق

انـد     در مـدارس عاليـه مـشغول خـدمت بـوده           ١٣١٣ - ١٣١٢ اشخاصـي آـه در سـال تحـصيلي           -ماده شـانزدهم      
اين قانون باشند معلم رسمي دانشگاه خواهند بود درجه و حقـوق آنهـا                ١٠چنانچه داراي شرايط مندرجه در ماده       

 و با رعايـت  ١٣ و ١٢در سال تحصيلي   و بر طبق آخرين حقوق تدريس مخصوص نامهنظامرا وزارت معارف به موجب      
 تواننـد از     اين قانون تعيين خواهد نمود اشخاصي آـه مـشمول قـانون اسـتخدام آـشوري باشـند نيـز مـي                      ١٣ماده  

  .مند گردند مقررات اين قانون بهره 

ه مشغول تدريس بوده ليكن تصديق دآتري  در مدارس عالي١٣١٣ - ١٢ اشخاصي آه در سال تحصيلي - ١تبصره  
 در رشته خود رسـاله تـازه        ١٣١٤دانشگاه خواهند بود ولي بايد قبل از انقضاء خرداد             در دست ندارند معلم رسمي    

شـوند و     استادي در همان رشته نائـل مـي         تأليف نمايند آه مورد قبول شوراي دانشگاه واقع شود و به اخذ تصديق            
  .رجه دآتراي آنها در آن رشته خواهد بوداين تصديق به منزله د

 و همچنين دانشياران آـه      ١٣١٢ اسفند ماه    ١٩ قانون تربيت معلم مصوب      ١٢ دبيران آه به موجب ماده       - ٢تبصره   
شود هر گاه از درجه تجاوز نموده و به درجـه بـاالتر               حقوقشان مدرك تعيين رتبه آنها مي        به موجب اين قانون آخرين    

آه در موقع اجراء اين قانون و قانون تربيت معلم         رجه باالتر را دارا خواهند شد و همچنين معلميني        نرسيده باشند د  
اعتبـار آـسر       تواند در موقع مقتضي با داشـتن        اند داراي درجه اول بوده وزارت معارف مي         حقوق درجه اول را نگرفته    

  .حقوق اين گونه اشخاص را ترميم نمايد

و اسـتحقاق دريافـت اضـافه       ) اعـم از رسـمي و آنتراتـي و غيـره            (حقوق اسـتخدامي     تشخيص رتبه و     - ٣تبصره    
ساير قوانين موضوعه نسبت به آليه اعضاء وزارتخانه و ادارات مـستقله بـا                حقوق و ترفيع رتبه بر طبق اين قانون و        

ستخدمين شـكايتي  و چنانچـه مـ    ها يا اداره مستقل مربوطه و تـصديق اداره تقاعـد آـشوري خواهـد بـود               وزارتخانه
داشته باشند آه راجع به تشخيص رتبه يا اضافه حقوق يا ترفيع آنها باشد مرجع آليه شكايات اسـتخدامي ديـوان      

  .تميز خواهد بود عالي

 ترتيب محاآمه اداري اعضاي دانـشگاه بـه موجـب نظامنامـه خاصـي اسـت آـه از طـرف شـوراي                     -ماده هفدهم     
  .رسيده باشد  راءدانشگاه تنظيم و به تصويب هيأت وز

 مواد ذيل از قانون استخدام آشوري در مورد رؤسا و معاونين دانـشگاه و اسـتادان و دانـشياران                    -ماده هيجدهم    
  .٦٩ - ٢٨ - ١٩ - ١٤ - ١١ -٩ - ٨ - ٧ - ٦ مواد .مجري خواهد بود

 پـنج سـال خـدمت و يـا بـا            توانند با بيست و      رؤسا و معاونين دانشگاه و استادان و دانشياران مي         -ماده نوزدهم    
تواند با دارا بودن شصت سال عمـر   تقاضاي تقاعد نمايند و دولت نيز مي  شصت سال عمر و هر قدر سابقه خدمت      

طبق فـصل چهـارم قـانون اسـتخدام            مابقي شرايط تقاعد آنها بر     -و الاقل بيست سال خدمت آنان را متقاعد سازد          
از ماده واحده اصالحيه مـاده  ) د (ل آمده خواهد بود و به استثناي جزء آشوري با رعايت اصالحاتي آه در آن به عم        

  .قانون مذآور  ٤٣

اي از علوم يـا ادبيـات بـه مقـامي شـامخ رسـيده و يـا خـدمات                       دانشگاه به اشخاصي آه در رشته      -ماده بيستم     
قت آنها را تصديق نمايد بـا  عالي دانشگاه پس از مداقه آامل احراز ليا   بزرگي به عالم انسانيت آرده باشند شوراي      

  .تصويب وزير معارف درجه دآتري افتخاري اعطاء خواهد آرد

 بـراي اجـراي ايـن قـانون ضـرورت دارد بعـد از       ١٦ آه بر طبق مـاده  اي نظامنامه وزارت معارف  -ماده بيست و يكم      
  .شوراي ملي به موقع اجراء خواهد گذارد تصويب آميسيون معارف مجلس

  
   در تهران ماده شانزدهم قانون تأسيس دانشگاهنظامنامه اجراء

   شمسي١٣١٣مصوب اول اسفند 

انـد و داراي     در مدارس عاليه مشغول خدمت بـوده       ١٣١٢ - ١٣١٣ اشخاصي آه در طي سال تحصيلي        -ماده اول     
ن باشند اعضاي رسمي دانشگاه شناخته شده درجه آنها از روي آخري            دانشگاه مي    قانون تأسيس  ١٠شرايط ماده   

رسمي معارفي ديگر آه از طرف وزارت معارف           حقوقي آه در سال تحصيلي مذآور از وزارت معارف يا از مؤسسات           
  .اند دريافت داشته تعيين خواهد گرديد در آنجا مأموريت داشته

 - ١٣١٣ آساني آه مشمول قانون استخدام آـشوري يـا قـضايي هـستند و در طـي سـال تحـصيلي                   -ماده دوم    
تواننـد از مقـررات     نيـز باشـند مـي   ١٠بـوده داراي شـرايط مندرجـه در مـاده       خدمت در مدارس عاليه  مشغول   ١٣١٢

تقاضـاي خـود را بـه وزارت معـارف             ً  آتبـا  ١٣١٤مند گردند در اين صورت بايد منتها تا آخـر خـرداد               قانون دانشگاه بهره  
  .تقديم نمايند



توانند در ادارات دولتي و مؤسسات داخلي         وند نمي ش   اشخاصي آه مشمول مقررات قانون دانشگاه مي       -تبصره    
  .معارف اشتغالي داشته باشند  اجازه آتبي وزارت يا خارجي بدون

 بـه  ١٦آساني آه مشمول قانون استخدام آشوري يا قضايي باشند و بـه موجـب تبـصره اول مـاده      -ماده سوم   
مند شوند يا اين آه بـا حفـظ رتبـه اداري در             نون بهره توانند از مقررات اين قا      مي  گردند  اخذ تصديق استادي نائل مي    

  .الزحمه در دانشگاه مشغول تدريس باشند مقابل اخذ حق

 درجه دانشياري يا استادي اين گونه معلمين در هر موقع آه تقاضا نماينـد از روي آخـرين حقـوقي آـه در       -تبصره    
  .شود اند معين مي دريافت داشته ١٣١٢ - ١٣١٣سال تحصيلي 

 سـابقه خـدمت آنهـا در        ١٣١٣ قانون دانشگاه در صـورتي آـه تـا خـرداد             ١٦ مشمولين مقررات ماده     -ده چهارم   ما 
دانشيار و چنانچه بيش از پنج سال باشد رتبه استاد خواهند يافت بعدًا ارتقاء                مدارس آمتر از پنج سال باشد رتبه      

  .گرفت ورت خواهد قانون دانشگاه ص١٤از رتبه دانشياري به استادي بر طبق ماده 

 وزارت معارف آميسيوني تحت نظـر وزيـر يـا مـدير آـل وزارتخانـه                 ١٣١٣ قبل از انقضاء سال تحصيلي       -ماده پنجم     
معلمين و اعضاء مدارس عاليه رسيدگي نموده رتبـه و درجـه آنهـا را بـر طبـق                     تشكيل داده به دوسيه استخدامي    

  .بالغ خواهند نمودمقررات قانون دانشگاه و اين نظامنامه تعيين و ا

 در مدارس عاليـه مـشغول خـدمت بـوده لـيكن      ١٣١٢ - ١٣١٣اشخاصي آه در طي سال تحصيلي     -ماده ششم     
 در رشته خود رساله تأليف نموده به تصويب شوراي دانشگاه           ١٣١٤خرداد    تصديق دآتري ندارند بايد قبل از انقضاء      

اين تصديق به منزله درجه دآتري آنهـا در آن رشـته              .شوندبرسانند و به اخذ تصديق استادي در همان رشته نائل           
بود يا اين آه       آساني آه به اين امر توفيق نيابند يا با رتبه و حقوق اداري خود مشغول خدمت خواهند                . خواهد بود 

  .شود  قانون دانشگاه با آنها رفتار مي١٥بر طبق ماده 

هـا و الاقـل        شوراي دانشگاه مرآب از رؤسـاي دانـشكده        ،شگاه قانون دان  ١٦براي اجراي تبصره اول ماده       -تبصره    
  .رياست وزير معارف تشكيل خواهد گرديد  يك نفر استاد از هر دانشكده تحت

 از لحاظ تقاعد و سابقه خدمت سنوات خـدمت مـشمولين قـانون دانـشگاه در صـورتي جـزء خـدمت                       -ماده هفتم     
 را چنانچه بر طبق قوانين مربوطه نپرداخته باشـند نقـدًا يـا             تقاعد گذشته    گردد آه آسور    رسمي آنها محسوب مي   

  .اقساطًا تأديه نمايند

بعـد بـه ايـن سـمت اسـتخدام       اند يـا مـن   دبيراني آه در مدارس عاليه تا آنون مشغول خدمت بوده      -ماده هشتم     
  .د و نظامنامه آن خواهند بو١٣١٢ اسفند ١٩معلم مصوب  خواهند شد مشمول مقررات قانون تربيت

تواند با موافقت رييس دانشگاه از دانشياران يا استادان اشخاصـي را آـه مقتـضي بدانـد بـا               دولت مي  -ماده نهم     
  .نمايد  حفظ درجه آنها به خدمات اداري منتقل

 قانون دانشگاه آه مشتمل بر نه ماده است در تاريخ اول اسفند ماه يـك هـزار و سيـصد و                      ١٦نظامنامه اجراء ماده      
 ٨ قـانون مـصوب      ٢١معارف مجلس شوراي ملي رسيده و بـه موجـب مـاده                مسي به تصويب آميسيون   سيزده ش 
  . قابل اجرا است١٣١٣خرداد ماه 

   دادگر–رييس مجلس شوراي ملي  

  


