بسم هللا الرمحن الرحيم
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

العدد 97 / 8170 :دش
التأريخ 1397 / 6 / 25 :هـ ش

اجمللس األعال للثورة الثقافية

 مديرية األوقاف والشؤون اخلرييةالقانون التأسيسي جلامعة العلوم واملعارف القرآنية الذي متّت املصادقة عليه يف اجتماع اجمللس االستشاري األعال
مؤرخ 1395/6/23هـ ش من قبل ممثّل الويل الفقيه
املؤرخ 1396/10/19هـ ش بطلب ّ
للثورة الثقافية رقم  803و ّ
ومدير دائرة األوقاف والشؤون اخلريية ،كما يلي:

مق ّدمة
التطورات الكبرية والواسعة يف
يف رحاب عقدين من نشاطات جامعة العلوم واملعارف القرآنية اليت تواكبت مع ّ
املضامني الدراسية للتعليم العايل يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وهيكليته وضوابطه ،إىل جانب الربامج واخلطط
العامة للعلم والتقنية املصادق عليها من قبل مساحة السيّد القائد علي اخلامنئي (حفظه هللا) ،وعلى ضوء املو ّاد 5
ّ

إىل  7من هذه الربامج واخلطط واليت تؤّكد على ضرورة توسيع نطاق نشاطات القطاعات غري احلكومية على صعيد

العلم والتقنية والنهوض بواقع الوقف والشؤون اخلريية يف هذا املضمار ،وكذلك على ضوء أتكيد مساحته للرقي بتوليد

العلوم اإلنسانية اعتماداً على مبادئ قرآنية ،أضف إىل وجود مراقد مق ّدسة تعترب كثروات معنوية تستقطب قلوب

الناس حنوها؛ فقد فتحت آفاق جديدة أمام املسؤولني واملتص ّدين هلذا الشأن كي يضعوا أسساً جديدةً للسري قدماً
ابحلركة التكاملية للجامعة والدخول يف مرحلة جديدة ضمن إشراف دقيق ،و ّأول خطوة متّ ّاّتاذها يف هذا الصعيد
هي التنسيق بني نشاطات اجلامعة ومقتضيات العصر عرب تدوين قانون أتسيسي يتناسب مع هذه املقتضيات.

بناءً على ذلك وألجل تنمية النشاطات العلمية ملديرية األوقاف والشؤون اخلريية على الصعيد الديين هبدف توجيه
املوقوفات حنو الوجهة الصحيحة واستثمار القابليات الكامنة يف املوقوفات القرآنية وانتشال القرآن الكرمي من االنزواء

والسعي احلثيث الذي يتناسب مع شأن أهل البيت األطهار (عليهم السالم) ،متّ ّتصيص جمال تعليمي وحبثي
للقرآن الكرمي وفق املعايري املعتمدة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اليت هي بلد أهل البيت (عليهم السالم)؛ كذلك
ألجل الرتويج للثقافة واملعارف القرآنية وترسيخها وتوسيع نطاقها على الصعيدين الداخلي واخلارجي ،متّ أتسيس

املدونة
جامعة العلوم واملعارف القرآنية من قبل مديرية األوقاف والشؤون اخلريية يف اجلمهورية اإلسالمية وفق األسس ّ
يف القانون التأسيسي التايل:

عامة
الفصل األ ّول  /قوانني ّ
املا ّدة رقم  / 1اسم اجلامعة:
تسمى هذه اجلامعة "جامعة العلوم واملعارف القرآنية" ويشار إليها اختصاراً يف هذا القانون التأسيسي بكلمة
ّ
"اجلامعة".
مقر اجلامعة:
املا ّدة رقم ّ / 2
مقر اجلامعة يف مدينة قم املق ّدسة ،وهلا الصالحية يف أتسيس فروع وممثّليات يف داخل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ّ
اخلاصة ابلتعليم العايل يف البلد.
املقررات والضوابط ّ
وخارجها يف إطار ّ

املا ّدة رقم  / 3الشخصية املعنوية للجامعة:
هذه اجلامعة هي مركز علمي وديين اتبع ملديرية األوقاف والشؤون اخلريية ،وهي مستقلّة من الناحية املالية واإلدارية
للمقررات
وتتم إدارة شؤوهنا بواسطة هيئة أمناء ،ومجيع نشاطاهتا العلمية جتري وفقاً ّ
ومن انحية تعيني كوادرهاّ ،
اخلاصة ابلتعليم العايل يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
والضوابط ّ
الفصل الثاين :األهداف واملسؤوليات
عما يلي:
املا ّدة رقم  / 4أهداف اجلامعة ومسؤولياهتا عبارة ّ
املفسرين
 ) 1أتهيل خرباء ملتزمني يف اجملال القرآين ابلتأكيد على ّ
القراء واحلفظة وأعضاء جلان التحكيم واملبلّغني و ّ
للمؤسسات الثقافية القرآنية والبقاع املق ّدسة والشؤون اإلدارية القرآنية وخمتلف النشاطات
هبدف إعداد الكفاءات
ّ

القرآنية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وأتهيل كوادر تعليمية لتلبية حاجة الرتبية والتعليم والدراسات العليا على

صعيد أساتذة القرآن الكرمي.
 ) 2أتهيل كوادر ملتزمة ومؤمنة ومقتدرة يف جمال العلوم واملعارف القرآنية يف خمتلف جماالت التدريس والبحث
العلمي والتبليغ.
املؤسسات الثقافية والدينية يف داخل اجلمهورية اإلسالمية
 ) 3تقدمي خدمات علمية وثقافية ملختلف املراكز و ّ
وخارجها يف جمال العلوم واملعارف القرآنية.

 ) 4النهوض مبستوى الثقافة والعلوم جلميع أبناء اجملتمع يف جمال العلوم واملعارف القرآنية ابلتأكيد على إجياد أرضية
مناسبة للنشاطات الشعبية الشاملة يف هذا املضمار.
 ) 5توسيع نطاق النشاطات العلمية والرتبوية يف جمال العلوم واملعارف القرآنية يف املنطقة والعامل.
التخصصات يف جمال العلوم واملعارف القرآنية وسائر العلوم املرتبطة ابألوقاف والبقاع
 ) 6توسيع نطاق خمتلف
ّ
اخلاصة ابجمللس االستشاري لرتويج التعاليم العايل.
املق ّدسة تناسباً مع الضوابط ّ
خاصة.
ومقررات ّ
 ) 7توسيع نطاق التنظري يف جمال العلوم واملعارف القرآنية وفق ضوابط ّ
 ) 8تبادل البحوث والدراسات االسرتاتيجية القرآنية مع خمتلف املراكز العلمية والبحثية.
موجه يف جمال العلم والتقنية ابلتأكيد على توسيع نطاق النشاطات التعليمية
 ) 9استثمار املوقوفات القرآنية بشكل ّ
والبحثية والثقافية ضمن العلوم واملعارف القرآنية مع مراعاة رأي اجلهة املسؤولة عنها.

 ) 10االستفادة من قابليات أساتذة احلوزات العلمية من خالل تعيينهم كأعضاء يف هيئة التدريس ابجلامعة ،ومنح
املقررات
األولوية يف قبول الطالب لطلبة احلوزات العلمية يف جمال الدراسات العليا ابجلامعة على ضوء الضوابط و ّ

اخلاصة بوزارة التعليم والبحوث والتقنية.
ّ
الفصل الثالث :أركان اجلامعة

عما يلي:
املا ّدة رقم  / 5أركان اجلامعة عبارة ّ
 ) 1هيئة األمناء.
 ) 2رئيس اجلامعة.
 ) 3اهليئة الرائسية.
 ) 4اجمللس االستشاري اجلامعي.
املا ّدة رقم  / 6أعضاء هيئة األمناء:
 ) 1ممثّل الويل الفقيه ورئيس مديرية األوقاف والشؤون اخلريية( .رئيس هيئة أمناء اجلامعة)
العام له.
 ) 2مدير احلوزات العلمية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أو النائب ّ
العام له.
 ) 3وزير التعليم والبحوث والتقنية أو النائب ّ

يتم تعيينهما مل ّدة مخس سنوات تناسباً مع املسؤوليات اليت حت ّددها
 ) 4اثنان من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ّ
ويتم اختيارمها من قبل وزير العلوم والبحوث والتقنية.
اجلامعة ّ

يتم تعيينهما مل ّدة مخس سنوات من قبل مدير احلوزات العلمية
 ) 5اثنان من أبرز الشخصيات احلوزوية القرآنية ّ
وأبمر صادر من قبل رئيس هيئة أمناء اجلامعة.

العام له.
 ) 6أحد املدراء يف الدائرة
املختصة للتخطيط وامليزانية املالية يف اجلمهورية اإلسالمية أو النائب ّ
ّ
 ) 7رئيس اجلامعة( .رئيس هيئة أمناء اجلامعة)
أقل تقدير،
البند رقم  :1اجتماعات هيئة أمناء اجلامعة تعقد بشكل رمسي عند حضور ثلثي عدد األعضاء على ّ

تتم املصادقة عليها جيب أن حتظى بتأييد األكثرية احلاضرة.
املقررات اليت ّ
و ّ

البند رقم  :2عند اقرتاح تغيري القانون التأسيسي أو تعديله ،أو عند اقرتاح عزل رئيس اجلامعة عن منصبه أو تعيني
تتم املصادقة على القرار املتّخذ من قبل هيئة أمناء اجلامعة حينما ينال أتييد ثلثي األعضاء احلاضرين
رئيس جديد؛ ّ

أقل تقدير.
على ّ

املا ّدة رقم  / 7مسؤوليات وصالحيات هيئة أمناء اجلامعة:
 ) 1اختيار رئيس اجلامعة ثّ تعريفه لوزير العلوم والبحوث والتقنية للموافقة على تعيينة من قبل اجمللس االستشاري
األعال للثورة الثقافية.

العامة للجامعة يف خمتلف الربامج الشاملة التعليمية والثقافية والرتبوية والبحثية والطالبية واإلدارية
 ) 2تعيني السياسة ّ

واملالية ضمن نطاق القانون التأسيسي وابلتناسب مع حاجة مديرية األوقاف والشؤون اخلريية يف جمال العلوم واملعارف

القرآنية والوقفية واخلريية.
املقررات التعليمية والثقافية
 ) 3املصادقة على الئحة قبول الطلبة ،وتعيني الشروط والضوابط الدراسية ووضع خمتلف ّ

والرتبوية والبحثية والطالبية يف اجلامعة ضمن نطاق القانون التأسيسي والضوابط املعتمدة لدى وزارة العلوم والبحوث

والتقنية.
 ) 4حتديد هيكلية اجلامعة والفروع التابعة هلا يف خمتلف احملافظات ضمن نطاق القرارات اليت متّ املصادقة عليها من
قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية والضوابط املعتمدة لدى وزارة العلوم والبحوث والتقنية.

يتم التخطيط هلا حسب
 ) 5املصادقة على اللوائح الداخلية ّ
اخلاصة هبيئة أمناء اجلامعة والقوانني وخمتلف الربامج اليت ّ

املقررات.
الضوابط و ّ

 ) 6املصادقة على اللوائح املالية والتعاقدية واإلدارية والتشغيلية واهليكلية للجامعة ،كذلك تغيري مضامينها وتعديلها
املقررة من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية وضوابط
يتم حتديدها على أساس الضوابط ّ
وفقاً للقرارات اليت ّ
وازرة التعليم والبحوث والتقنية.

يتم حتديدمها من قبل
 ) 7مناقشة امليزانية السنوية للجامعة واملصادقة عليها وكذلك ميزانية الفروع التابعة هلا ،حيث ّ
رئيس اجلامعة بعد أتييد اجمللس االستشاري يف اجلامعة.

ومؤسسات البحث العلمي وخمتلف
 ) 8أتسيس أو إدغام أو إلغاء الدورات التعليمية والفروع الدراسية والكلّيات ّ
فروع اجلامعة يف احملافظات ،هي أمور تشرف على مناقشتها واملصادقة عليها وزارة العلوم والبحوث والتقنية.

املقررات
 ) 9املصادقة على كيفية حتصيل املداخيل املالية
ّ
تتم على أساس مراعاة الضوابط و ّ
املختصة وكيفية إنفاقها ّ
ذات الصلة.

 ) 10ميكن للجامعة أخذ مساعدات وهدااي نقدية وغري نقدية من قبل شخصيات طبيعية ومعنوية.
 ) 11دراسة تقارير األداء السنوي املق ّدمة من قبل رئيس اجلامعة ،وتتّخذ القرارات الالزمة إلزالة العقبات ووضع
حلول للمشاكل وإزالة النواقص املوجودة فيها هبدف النهوض بواقعها أبمثل شكل.

تتم املصادقة عليها من قبل هيئة أمناء اجلامعة.
املقررات واللوائح اليت ّ
 ) 12اإلشراف على حسن تنفيذ القوانني و ّ
خاصة ابستقطاب أعضاء هيئة التدريس يف إطار الضوابط اليت ي ّتم إقرارها من
ومقررات ّ
 ) 13املصادقة على لوائح ّ
قبل اهليئة العليا الستقطاب هؤالء األعضاء.

خمتصة للجامعة ودراسة احلساابت وامليزانية السنوية ثّ املصادقة عليها.
 ) 14تعيني جهة حساابت مالية ّ
املخصصات املالية واملنح ألعضاء هيئة التدريس واملنتسبني من غري
 ) 15املصادقة على سقف الرواتب الشهرية و ّ
مقررات التعيني ألعضاء هيئة التدريس واملنتسبني من غري األعضاء يف وزارة
األعضاء يف هيئة التدريس ضمن إطار ّ
العلوم والبحوث والتقنية.

ّ ) 16اّتاذ القرارات الالزمة خبصوص استقالة أو عزل رئيس اجلامعة من منصبه.

املا ّدة رقم  / 8رئيس اجلامعة:
ويتم تعيينه
رائسة اجلامعة هي أعال منصب تنفيذي يف اجلامعة ،ورئيسها هو املمثّل الرمسي هلا عند اجلهات املعنيةّ ،

يتم أتييده وتعريفه من قبل وزير العلوم والبحوث والتقنية ،وابملصادقة من قبل
ابقرتاح من قبل هيئة أمناء اجلامعة ثّ ّ

اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية ،وبقرار رمسي صادر من قبل رئيس هيئة األمناء ،وم ّدة رائسته أربع سنوات.
بند رقم 1

جيوز تعيني رئيس جديد للجامعة يف إطار الالئحة الشاملة إلدارة اجلامعات ومعاهد التعليم العايل املصادق عليها
املؤرخ 1389 / 12 / 10هـ ش من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية.
يف االجتماع رقم  684و ّ
بند رقم 2
يتم حتديدها طبقاً لالئحة الشاملة إلدارة اجلامعات
العامة و ّ
الشروط ّ
اخلاصة برئيس اجلامعة ومسؤولياته وصالحياته ّ
املؤرخ 1389 / 12 / 10هـ ش من قبل اجمللس
ومراكز التعليم العايل املصادق عليها يف االجتماع رقم  684و ّ
االستشاري األعال للثورة الثقافية.

املا ّدة رقم  / 9اهليئة الرائسية للجامعة:
اهليئة الرائسية للجامعة هي اثين ركن تنفيذي فيها ،حيث متّ أتسيسها طبقاً لالئحة الشاملة إلدارة اجلامعات ومعاهد
املؤرخ 1389 / 12 / 10هـ ش من قبل اجمللس االستشاري
التعليم العايل املصادق عليها يف االجتماع رقم  684و ّ

املدونة يف هذه الالئحة.
األعال للثورة الثقافية ،وتزاول نشاطاهتا استناداً إىل الوظائف والصالحيات ّ
املا ّدة رقم  / 10اجمللس االستشاري للجامعة:

يتوىل مسؤولية الربجمة
اجمللس االستشاري للجامعة هو اثين ركن يف الربجمة والتخطيط بعد هيئة أمنائها ،حيث ّ
العامة املصادق عليها من قبل اهليئة املذكورة أو سائر اجلهات املعنية
والتخطيط للجامعة على أساس السياسات ّ
املؤرخ / 10
طبقاً لالئحة الشاملة إلدارة اجلامعات ومعاهد التعليم العايل املصادق عليها يف االجتماع رقم  684و ّ

1389 / 12هـ ش من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية.

واملقررات املالية للجامعة
الفصل الرابع :املصادر ّ
املا ّدة رقم 11
اخلاصة ابجلامعة
تتم املصادقة عليها من قبل هيئة أمنائها استناداً إىل الالئحة املالية والتداولية ّ
املقررات املالية للجامعة ّ
ّ
املقررات املصادق عليها من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية ،كذلك على أساس األحكام
وتندرج ضمن الضوابط و ّ

الشرعية للوقف.
املا ّدة رقم 12

توفري املصادر املالية للجامعة من مسؤوليات مديرية األوقاف والشؤون اخلريية ،وسائر املصادر املالية هي عبارة عن
يتم
املساعدات الشخصية املق ّدمة من قبل الشخصيات الطبيعية واملعنوية ،واملسامهات الشعبية ،واملداخيل اليت ّ
حتصيلها من املوقوفات.
الفصل اخلامس :إلغاء اجلامعة
املا ّدة رقم 13
يتم إ لغاء اجلامعة يف املوارد املذكورة أدانه بعد املصادقة على قرار اإللغاء من قبل اجمللس االستشاري للتعليم العايل
ّ
يف وزارة العلوم والبحوث والتقنية ،وبعد إصدار قرار أتييد هنائي من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية؛

وذلك كما يلي:
تتم املصادقة عليه من قبل أعضاء اهليئة.
 ) 1اقرتاح صادر من جانب رئيس هيئة أمناء اجلامعة ّ
ابملقررات املثبّتة يف القانون التأسيسي وسائر اللوائح والضوابط املصادق عليها من قبل
 ) 2عند عدم التزام اجلامعة ّ
وزارة العلوم والبحوث والتقنية ،وخمتلف الضوابط األخرى ،أو عند فقدان الشروط املطلوبة ملواصلة نشاطاهتا ،حيث

يتم تشخيص ذلك من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية.
ّ
املا ّدة رقم 14
بعد أن يوافق اجمللس االستشاري األعال على إلغاء اجلامعة بشكل رمسي ،جيب على اجلامعة ّاّتاذ ما يلي:
ٍ
ٍ
للمقررات والضوابط
وّترجهم منها
بشكل مناسب وفقاً ّ
 ) 1تنفيذ مجيع التزاماهتا إزاء طلبتها لغاية إكمال دراستهم ّ

اخلاصة.
ّ

العامة واحلكومية والبنوك
تصرفها واليت تعود ملكيتها إىل املصادر ّ
 ) 2إعادة مجيع املمتلكات واألموال اليت حتت ّ
احلق على منحها إىل اجلامعة.
والبلدايت وغريها ،أو موافقة أصحاب ّ

العامة غري احلكومية والبنوك
املؤسسات واملراكز احلكومية واجلهات ّ
 ) 3الوفاء جبميع االلتزامات مقابل الوزارات و ّ
والبلدايت وسائر الشخصيات املعنوية والطبيعية (ومبن فيهم أعضاء هيئة التدريس واملوظّفون).

املا ّدة رقم 15
املادة رقم  14وبعد تنظيم واقع الشؤون
بعد املصادقة النهائية على إلغاء اجلامعة وضمان تنفيذ التزاماهتا املذكورة يف ّ
خاصة أعضاؤها كما يلي:
يتم أتسيس هيئة ّ
التعليمية والقانونية فيهاّ ،

 ) 1ممثّل قانوين عن مديرية األوقاف والشؤون اخلريية.
 ) 2ممثّل قانوين عن وزارة العلوم والبحوث والتقنية.
يتم تعيينه من
 ) 3رئيس اجلامعة حني إلغائها ،وعند عدم حضوره ينوب عنه أحد مسؤويل أقسام اجلامعة حيث ّ
قبل رئيس هيئة أمناء اجلامعة.

املقررات القانونية.
تعقد اهليئة بعد ذلك ّ
وتتوىل مسؤولية إلغاء اجلامعة مع مراعاة ّ
املا ّدة 16
ذمتها ،تنقل بقية
بعد وفاء اجلامعة ابلتزاماهتا ووضع حلول للديون اليت على عاتقها وإصدار إعالن هنائي برباءة ّ

املادة رقم  14يف قانوهنا التأسيسي.
أمالكها وأمواهلا إىل مديرية األوقاف والشؤون اخلريية وفق البند الثاين من ّ
البند رقم 1
لنص وثيقة الوقف.
يتم التعامل مع األموال املوقوفة وفقاً ّ
ّ
البند رقم 2

األول أبن تصوغ نسختني من قرار اجمللس الذي متّ التوقيع عليه من
هيئة براءة ّ
الذمة املالية مكلّفة فيما ّ
خيص البند ّ

قبل مجيع أعضاء اهليئة ،وتقدمي نسخة منه إىل رئيس مديرية األوقاف والشؤون اخلريية ،ونسخة إىل وزارة العلوم
والبحوث والتقنية.

الفصل السادس :قرارات أخرى
املا ّدة رقم 17
اهليكل التكويين للجامعة ينسجم مع الالئحة الشاملة إلدارة اجلامعات ومعاهد الدراسات العليا املصادق عليها يف
املؤرخ 1389 / 12 / 10هـ ش من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية.
االجتماع رقم  684و ّ
مالحظة:
املقررات املصادق عليها من قبل وزارة
كل تعديل جيرى على اهليكلية والكياانت اجلامعية جيب أن خيضع للضوابط و ّ
ّ
تتم املصادقة عليه من قبل هيئة أمناء اجلامعة.
العلوم والبحوث والتقنية ،وأن ّ

املا ّدة رقم 18
املقررات واللوائح القانونية املتعلّقة أبعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة جيب أن تنطبق مع القرارات
مجيع الضوابط و ّ
املقررات املصادق عليها من قبل وزارة
املصادق عليها من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية والضوابط و ّ
العلوم والبحوث والتقنية.

املا ّدة رقم 19
املقررات واللوائح القانونية املتعلّقة ابملنتسبني من غري أعضاء هيئة التدريس ،ت ّتم املصادقة عليها من
مجيع الضوابط و ّ

قبل هيئة أمناء اجلامعة يف إطار القرارات املصادق عليها من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية ووزارة

العلوم والبحوث والتقنية.
املا ّدة رقم 20
يتم إعدادها من قبل اجمللس االستشاري
اللوائح القانونية الرتبوية والتعليمية والبحثية والطالبية واالنضباطية يف اجلامعة ّ
يف اجلامعة يف إطار هذا القانون التأسيسي والقرارات املصادق عليها من قبل اجمللس األعال للثورة الثقافية والضوابط

تتم املصادقة
املقررات املصادق عليها من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية؛ وبعد أن تقوم اهليئة الرائسية بدراستها و ّ
و ّ
عليها من قبل هيئة أمناء اجلامعة ،تصبح معتربة بشكل رمسي ويلزم تنفيذها.

يتم وفق مضمون هذا القانون التأسيسي وبواسطة هيئة أمناء اجلامعة.
كل تعديل يف هذه اللوائح ّ
ّ
املا ّدة رقم 21

يتم ّاّتاذه وفقاً ملا يلي:
كل تغيري وتعديل هلذا القانون التأسيسي ّ
ّ
 ) 1ابقرتاح من قبل هيئة أمناء اجلامعة ومبصادقة اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية.
 ) 2ابقرتاح ومصادقة من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية.
املا ّدة رقم 22
املقررات املصادق عليها من
يتم التعامل معها على أساس الضوابط و ّ
املسائل اليت مل تذكر يف هذا القانون التأسيسي ّ
املقررات املصادق عليها من قبل وزارة العلوم والبحوث
قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية والضوابط و ّ
والتقنية.

املا ّدة رقم 23
مادة و  7لوائح ،ومتّت املصادقة عليه يف االجتماع املرقّم
يتضمن هذا القانون التأسيسي مق ّدمة وستّة فصول و ّ 23
ّ
املؤرخ 1396 / 10 / 19هـ ش من قبل اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية( .ص )803 , 2 /
 803و ّ
التوقيع :حسن روحاين
رئيس اجلمهورية اإلسالمية ورئيس اجمللس االستشاري األعال للثورة الثقافية

