
 اسبسٌبهِ اًجوي غٌبيغ ٍ هؼبدى سشة ٍ سٍي ايشاى
 

 وليبت –فػل اٍل 

 

اًجوي غٌبيغ ٍ هؼبدى سشة ٍ سٍي ايشاى وِ دس ايي اسبسٌبهِ ثِ : ًبم ٍ َّيت –1هبدُ 

اختػبس اًجوي ًبهيذُ هي ضَد داساي ضخػيت حمَلي ٍ استمالل هبلي ٍ اداسي ثَدُ ٍ غشفإ 

 .غٌفي هي ثبضذ

 

هبى دّي ٍ ّوبٌّگي دس اهَس حشفِ اي ٍ تخػػي ٍ ثْشُ ثشداسي اص ثشاي سب: ّذف -2هبدُ 

هؼبدى ٍ غٌبيغ ٍ اهَس ثبصسگبًي آى دس وطَس ٍ ثِ حذاوثش سسبًذى اسصش افضٍدُ ٍ حمَق هلي ٍ 

هٌبفغ دست اًذسوبساى ايي ثخص اص التػبد ثِ هٌظَس تإهيي حمَق ٍ هٌبفغ لبًًَي ٍ هطشٍع 

بليت ٍ اضتغبل آًْب دس اهَس هزوَس هي ثبضذ. اًجوي اضخبظ حميمي ٍ حمَلي وِ هَضَع فؼ

( لبًَى اتبق ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ 5غٌبيغ ٍ هؼبدى سشة ٍ سٍي وطَس ثِ استٌبد ثٌذ ن  هبدُ )

تإسيس  1373-9-15ٍ اغالحيِ آى دس  1369-4-5هؼبدى جوَْسي اسالهي ايشاى هػَة 

ت آئيي ًبهِ ّبي هشثَعِ اتبق ايي اًجوي ٍاثستِ ثِ اتبق ايشاى هي ثبضذ ٍ تح .هي ضَد

 .ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ  هؼبدى ايشاى فؼبليت هي ًوبيذ

 

 .تبثؼيت اًجوي ايشاًي است: تبثؼيت – 3هبدُ 

 

خيبثبى ، هشوض اغلي ٍ البهتگبُ لبًًَي اًجوي دس تْشاى خيبثبى هغْشي: البهتگبُ – 4هبدُ 

 88810585 -6: تلفي .هي ثبضذ 8ٍاحذ  6وَچِ گشٍس پالن ، سليوبى خبعش

 

دس غَست تغييش البهتگبُ لبًًَي اًجوي هشاتت دس سٍصًبهِ وثيش االًتطبس هٌتخت  -1تجػشُ 

 .خَاّذ سسيذاتبق ثبصسگبًي  غٌبيغ ٍ هؼبدى ايشاى اعالع آگْي هيگشدد ٍ وتجب ثِ 

 

حَصُ فؼبليت اًجوي دس سشاسش ايشاى است ٍ هي تَاًذ پس اص تػَيت : حَصُ فؼبليت – 5هبدُ 

 .ت هذيشُ دس وليِ ًمبط ايشاى ضؼجِ ٍ ًوبيٌذگي دايش ًوبيذّيإ

 

 .هذت فؼبليت اًجوي ًبهحذٍد است: هذت – 6هبدُ 

 



 ٍظبيف ٍ اختيبسات   –فػل دٍم 

 

 : ٍظبيف ٍ اختيبسات اًجوي ػجبستٌذ اص -7هبدُ 

 

ٍ  تَليذ ،تالش ثشاي تؼييي ٍ اجشاي استبًذاسدّبي هلي ثشاي وليِ هشاحل ثْشُ ثشداسي -1-7

 .اهَس ثبصسگبًي

 

تَليذ  ،تالش ثشاي دستيبثي ثِ آخشيي استبًذاسدّبي ثيي الوللي ثشاي وليِ ثْشُ ثشداساى -2-7

 .وٌٌذگبى ٍ دست اًذسوبساى اهَس ثبصسگبًي سشة ٍ سٍي دس ايشاى

 

ٌيي اسائِ تَليذات ٍ ثبصسگبًي ثب تالش ثشاي استمبء ويفيت ٍ ّوچ: حوبيت اص استخشاج -3-7

داًص ٍ دستيبثي ثِ تىٌَلَطي هذسى سٍص ثِ هٌظَس گستشش ثبصاسّبي  هٌظَس استمبي ثشًبهِ ثِ

 .هحػَالت دس داخل ٍ خبسج وطَس

 

تَليذ وٌٌذگبى ٍ  ،تالش ثشاي حفظ حمَق ٍ هٌبفغ هطشٍع ٍ لبًًَي ثْشُ ثشداسي هؼبدى -4-7

 .دست اًذسوبساى اهَس ثبصسگبًي سشة ٍ سٍي

 

 صم ثب وليِ دستگبّْبي ريشثظ.ايجبد استجبط ٍ ّوبٌّگي ال -5-7

 

 .جلَگيشي اص ّش گًَِ سلبثت ًبسبلن ٍ فؼبليتي وِ ثِ صيبى اػضبء ٍ يب هٌبفغ هلي ثبضذ -6-7

 

 .ووه ثِ ثبصاسيبثي اهَس ثبصسگبًي سشة ٍ سٍي -7-7

 

تطىيل دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ تحميمبت ػلوي ٍ غٌؼتي ٍ تجبسي ثشگضاسي ّوبيص ّبي  -8-7

ٍ ّوچٌيي حضَس دس ّوبيص ّبي هختلف جْبًي ٍ تشجوِ ٍ تإليف تخػػي ٍ هيضگشدّب 

 .تَليذ ٍ غبدسات سشة ٍ سٍي ،همبالت ػلوي دس صهيٌِ ثْشُ ثشداسي

 

 .تطىيل ٍ يب حضَس دس ًوبيطگبّْبي داخلي ٍ يب خبسجي هشثَط ثِ سشة ٍسٍي -9-7

 



ت هجال ،اعالع سسبًي ثِ اػضبء اص عشيك ضجىِ اعالع سسبًي ٍ ًطش وتت -10-7

 .ٍثشٍضَسّبي تخػػي

 

داٍسي دس حل ٍ فػل اختالفبت حمَلي في هبثيي اػضبء ٍ سبيش اضخبظ حميمي ٍ  -11-7

 .حمَلي داخلي ٍ خبسجي

 

تطَيك ٍ تشغيت اػضبء ثِ ايجبد ٍ ػضَيت دس تطىل ّبي غٌؼتي ٍ تجبسي ثِ  -12-7

 ،ِ ّبي ثْشُ ثشداسيغَست وٌسشسيَم دس استجبط ثب اًجبم پشٍطُ ّبي هلي ٍثيي الوللي دس صهيٌ

 .تَليذ ٍ ثبصسگبًي سشة ٍ سٍي

 

داًص فٌي ٍ ًيشٍي اًسبًي هبّش  ،هذيشيت ،تىٌَلَطي ،وَضص ثشاي جزة سشهبيِ -13-7

 .خبسجي ثشاي سضذ ٍ استمبء صهيٌِ ّبي هَضَع فؼبليت اًجوي

 

الضام اػضبء ثِ اجشاي غحيح ضَاثظ ٍ همشسات ٍ دستَسالؼول ّبي دستگبّْبي  -14-7

 .ظ وِ تإهيي وٌٌذُ اّذاف اًجوي ثبضذريشث

 

سٍاثظ ٍ  تالش ثشاي ثبال ثشدى اػتجبس ٍ جبيگبُ اًجوي اص عشيك سبصهبى دّي ٍ ايجبد -15-7

ٍ اسائِ ًظشات هطَستي ثِ دستگبّْبي ريشثظ دس خػَظ لَاًيي  ّوبٌّگي هٌبست ثيي اػضبء

 .ٍ همشسات ٍ دستَسالؼول ّبي هشتجظ ثب هَضَع فؼبليت اًجوي

 

ثبصسگبًي ٍ ، اجتوبػي، التػبدي، غٌؼتي، ػلوي، فشٌّگي، اًجبم ّش گًَِ فؼبليت اداسي -16-7

 .تحميمبتي دس داخل ٍ خبسج وطَس وِ دس ساستبي اّذاف ٍ ٍظبيف اًجوي ثبضذ

 

ووه ٍ تطَيك ثشاي تإسيس ّش گًَِ ضشوت سْبهي ٍ يب ضشوت تؼبًٍي دس ساستبي  -17-7

 .اّذاف اًجوي

 

 ٍ ضشايظ آىػضَيت  –فػل سَم 

 

هي  ،اضخبظ  حميمي ٍ حمَلي وِ حَصُ فؼبليت ٍ اضتغبل آًْب دس هَاسد ريل هي ثبضذ – 8هبدُ 

 : تَاًٌذ ثِ ػضَيت اًجوي دسآيٌذ



 ثْشُ ثشداساى هؼبدى سشة ٍ سٍي –الف 

 غبحجبى غٌبيغ تَليذٍ فشآٍسي سشة ٍ سٍي -ة

 

 

سيس ٍ يب هَافمت اغَلي ثِ ثٌذ وليِ اضخبظ حميمي ٍ حمَلي وِ داساي پشٍاًِ تإ: 2تجػشُ 

الف ٍ ة سا داسا ثبضٌذ هي تَاًٌذ ثِ هٌظَس استفبدُ اص تجبسة اًجوي دس جْت ساُ اًذاصي ٍ يب 

 تىويل پشٍطُ هَسد ًظش ثِ ػضَيت اًجوي دسآيٌذ.

 

ضشايظ اضخبظ حمَلي وِ ثِ ػضَيت اًجوي پزيشفتِ هي ضًَذ ثبيذ ضشوتْبي  – 9هبدُ 

 .بًَى تجبست وِ دس اداسُ ثجت ضشوتْب ثِ ثجت سسيذُ ثبضذل 20تجبسي هَضَع هبدُ 

 

وليِ اضخبظ حميمي ٍ حمَلي پس اص تػَيت ّيإت هذيشُ اًجوي ثِ ػضَيت  – 10هبدُ 

 .اًجوي پزيشفتِ هي ضًَذ

 

اًجوي داساي وويتِ اًظجبعي ثشاي سسيذگي ثِ تخلفبت اػضبء وِ هغبيش ثب ضئَى  -11هبدُ 

وِ ثش اسبس آئيي ًبهِ اي وِ ثِ تػَيت ّيإت هذيشُ خَاّذ سسيذ اًجوي ٍ هٌبفغ اػضبء ثبضذ 

 .ػول خَاّذ وشد

 

 ،هٌْذسيي هطبٍس ،هٌْذسيي غٌبيغ ٍ هؼبدى ،ّيإتْبي ػلوي ،اسبتيذ داًطگبّْب – 12هبدُ 

هحمميي ٍ سبيش ػاللوٌذاى ثِ  ،وبسضٌبسبى سبصهبى دٍلتي ٍهلي ،هطبٍساى ثبصسگبًي ٍ ثبصاسيبثي

ثخص       ِ اييثاسصًذُ اي   هؤثش ٍ   وِ خذهبت   ضخػيتْبيي  بي وي ٍ هَضَع فؼبليت اًج

 .وشدُ اًذ هي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى اػضبي افتخبسي ثِ ػضَيت اًجوي دسآيٌذ

 

ٍ حك ػضَيت  هذيشُ هي تَاًٌذ اص پشداخت ٍسٍد اػضبي افتخبسي ثب تػَيت ّيإت: 3تجػشُ 

 .هؼبف ثبضٌذ ٍلي حك سؤي دس هجبهغ سا ًذاسًذ

 

وليِ اػضبي اًجوي هَظف ثِ سػبيت هفبد اسبسٌبهِ ٍ همشسات ٍآئيي ًبهِ ّبي  – 13بدُ ه

 .هػَة ّيإت هذيشُ ٍ هميذ ثِ سػبيت اّذاف اًجوي هي ثبضٌذ

 

 



 اسوبى  –فػل چْبسم 

 .ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسسبى ،هجبهغ ػوَهي: اسوبى اًجوي ػجبستٌذ اص – 14هبدُ 

 

جغ تػوين گيشي دس اًجوي ثَدُ ٍ اص اػضبء يب ًوبيٌذگي هجبهغ ػوَهي ػبليتشيي هش – 15هبدُ 

 .آًبى تطىيل هي گشدد

 

دػَت ثشاي ّشيه اص هجبهغ ػوَهي تَسظ ّيإت هذيشُ ثب يه ثبس دسج آگْي دس يىي  -1-15

اص جشايذ وثيشاالًطبس ثِ ػول هي آيذ. تبسيخ اًتطبس آگْي حذالل ثبيذ پبًضدُ سٍص لجل اص تطىيل 

ضوٌب دػَت ًبهِ جذاگبًِ اي ثب اهضبي يىي اص اػضبي ّيئت هذيشُ يب  .هجوغ ػوَهي ثبضذ

 .دثيش يب ثبصسسبى ٍ يب هػَثِ حذالل ًػف ثؼالٍُ يه اػضبء ثشاي اػضبء اسسبل هي گشدد

 

ّشيه اص ضشوتْبي ػضَ ثشاي ضشوت دس جلسبت هجوغ ػوَهي يه ًمش سا وتجب  -2-15

هؼشفي ًبهِ ثب اهضب داسًذگبى  .ؼشفي هي ًوبيذثؼٌَاى ًوبيٌذُ تبم االختيبس ضشوت ثِ اًجوي ه

 .حك اهضبء اسٌبد تؼْذآٍس ٍ ثب هْش ضشوت هؼتجش خَاّذ ثَد

 

 .اص سبيش اػضبء اًجوي سا داسًذّشيه اص اػضبء حذاوثش حك داضتي دس ٍوبلت ًبهِ : 4تجػشُ 

 

ٍ هجبهغ ػوَهي اًجوي ػلٌي است هگش دس هَسد اًتخبة ّيإت هذيشُ اخز سؤي دس  -3-15

 .ثبصسسبى ٍ يب عشيك ديگشي وِ هجوغ تػَيت وٌذ

 

 ،ثشاي تطىيل ّش هجوغ اثتذا اص هيبى حبضشيي دس جلسِ هسي تشيي ًوبيٌذُ ػضَ -4-15

 .جلسِ سا اداسُ هي ًوبيذ ٍ چٌبًچِ تؼذاد اػضبء حبضش دس جلسِ ثِ حذ ًػبة سسيذُ ثبضذ

ثشاي هجوغ ثؼول خَاّذ  يه هٌطي ٍ دٍ ًبظش ،ثالفبغلِ اخز سؤي جْت اًتخبة يه سئيس

سسويت جلسِ سا اػالم هي  ،سپس ّيإت سئيسِ اًتخبثي اداسُ جلسِ هجوغ سا ثؼْذُ گشفتِآهذ.

هي سپس دستَس جلسِ تَسظ سئيس اًتخبثي ثشاي حبضشيي ٍ ضشوت وٌٌذگبى لشائت   .ًوبيذ

ضَد ٍ هتؼبلت آى ضَس ٍ هزاوشات وبفي دس خػَظ هَسد غَست خَاّذ گشفت ٍ ثب اػالم 

 .وفبيت هزاوشات تػوين گيشي ثب اخز سؤي اًجبم هي ضَد

 

دس ّش جلسِ هجوغ هٌطي جلسِ غَستي اص اسبهي ًوبيٌذگبى اػضبء حبضش دس جلسِ  -5-15

 ِ اهضبي ّيإت سئيسِ هجوغ هي سسبًذ ٍ هتؼبلجب ثؼذ اص هزاوشات ٍ تػوين هجوغثسا تٌظين ٍ 



ٍ ثِ اهضبي اػضبي ّيإت سئيسِ هجوغ َست جلسِ ًوَدُ خالغِ اي اص آى سا ًيض تٌظين ٍ غ

ايي غَست هجبلس دس هشوض اًجوي ًگْذاسي ٍ هٌذسجبت آى ثشاي وليِ اػضبء  ،هي سسبًذ

  .هؼتجش خَاّذ ثَد

 

تػويوبت ٍ هػَثبت هجبهغ ػوَهي اًجوي عجك هفبد ايي اسبسٌبهِ تطىيل گشديذُ  -6-15

ِ ثب تػَيت آى هخبلفت وشدُ اًذ دسثبسُ وليِ اػضبء اػن اص حبضش يب غبيت ٍ حتي اػضبيي و

 .ًبفز ٍ الصم االتجبع هي ثبضذ

 

دس وليِ جلسبت هجوغ ػوَهي ٍ فَق الؼبدُ ًوبيٌذُ اتبق ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ هؼبدى  -7-15

 ايشاى ثِ ػٌَاى ًبظش دػَت خَاّذ ضذ.

 

ي ٍ وليِ هػَثبت هجبهغ ػوَهي )ػبدي ٍ فَق الؼبدُ( ثبيستي ثِ اعالع اتبق ثبصسگبً -8-15

 .غٌبيغ ٍ هؼبدى ايشاى ثشسذ

 

 : هجبهغ ػوَهي ثش دٍ ًَػٌذ – 16هبدُ 

 هجوغ ػوَهي ػبدي –الف 

 هجوغ ػوَهي فَق  الؼبدُ –ة 

 

اص ًوبيٌذُ  ،هجوغ ػوَهي ػبدي دس يه ًَثت ثب حضَس حذالل ًػف ثؼالٍُ يه -17هبدُ 

ًػف ثؼالٍُ يه  تػويوبت هجوغ ػوَهي دس وليِ هَاسد ثب اوثشيت .اًجوي سسويت هي يبثذ

 .آساء حبضش دس جلسِ ًبفز ٍ هؼتجش خَاّذ ثَد

ضبيبى روش است وِ دػَت اػضبء ػالٍُ ثش اًتطبس آگْي دس سٍصًبهِ ّبي وثيش االًتطبس ثبيذ ثب 

 .اسسبل دػَت ًبهِ اص عشيك ًوبثش يب پست سفبسضي يب ايول غَست گيشد

 

ثؼالٍُ يه ًوبيٌذگبى اػضبي هجوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ثب حضَس حذالل ًػف  -18هبدُ 

اًجوي سسويت پيذا هي وٌذ ٍ تػويوبت هجوغ ثب حػَل سِ چْبسم آساء افشاد حبضش دس جلسِ 

 .تػَيت هي ضَد

 

ّش سبل ثِ دػَت ّيإت هذيشُ ٍ ثب  هجوغ ػوَهي ػبدي سبالًِ اًجوي دس خشداد – 19هبدُ 

 .اسبسٌبهِ تطىيل هيگشدد 16سػبيت هبدُ 



 

 : غ ػوَهي ػبدي سبالًِ ثطشح صيش استٍظبيف هجو -20هبدُ 

 .استوبع گضاسش ّيإت هذيشُ دسثبسُ ػولىشد سبل گزضتِ -1-20

 

 استوبع گضاسش ثبصسس -2-20

 

 سسيذگي ثِ ثيالى سبل گزضتِ ٍ تػَيت آى -3-20

 

تؼييي خظ هطي اًجوي ٍ ثشسسي ٍ اتخبر تػوين دس هَسد پيطٌْبد ّيإت هذيشُ ثشاي  -4-20

 سبل جبسي

 

اًتخبة اػضبء اغلي ٍ اػضبء ػلي الجذل ّيإت هذيشُ ٍ ثبصسسبى وِ هذت هإهَسيت  -5-20

 .آًْب خبتوِ يبفتِ است

 

 اًتخبة سٍصًبهِ وثيش االًتطبس -6-20

 

 تؼييي حك ٍسٍديِ ٍ حك ػضَيت اًجوي -7-20

 

َس فَق الؼبدُ دس هَالغ ضشٍسي ثِ دػَت ّيإت هذيشُ يب هجوغ ػوَهي ػبدي ثغ – 21هبدُ 

اسبسٌبهِ تطىيل  16ى يب دسخَاست ًػف ثؼالٍُ يه اص اػضب اًجوي ثب سػبيت هبدُ ثبصسسب

 .يبفتِ است

 

ثبصسس چٌبًچِ تطىيل هجوغ ػبدي يب فَق الؼبدُ سا ضشٍسي تطخيع دّذ هشاتت  – 22هبدُ 

سٍص اص تبسيخ ٍغَل  20سا وتجب ثِ ّيإت هذيشُ اػالم ٍ ّيإت هذيشُ هىلف است ظشف حذاوثش 

اػضبء اًجوي سا عجك تطشيفبت ثشاي تطىيل هجوغ ػوَهي ػبدي يب فَق  ،سسدسخَاست ثبص

الؼبدُ دػَت ًوبيذ ٍ دس غَست استٌىبف ّيأت هذيشُ ثبصسسبى سؤسب ثب سػبيت اسبسٌبهِ الذام 

 .خَاٌّذ ًوَد

 

اًجوي ًيض هي تَاًذ تطىيل هجبهغ ػبدي يب  تجوغ حذالل ًػف ثؼالٍُ يه اػضب -23هبدُ 

سٍص اص  20ص ّيإت هذيشُ اًجوي خَاستبس ضَد ٍ ّيإت هذيشُ ثبيذ حذاوثش ظشف فَق الؼبدُ سا ا



دس غيش ايٌػَست  ،تبسيخ دسيبفت تمبضبي وتجي تجوغ اػضبء سا جْت تطىيل دػَت ًوبيذ

دسخَاست وٌٌذگبى هي تَاًٌذ دػَت هجوغ ػوَهي سا اص ثبصسسبى ثخَاٌّذ ٍ ثبصسس هىلف 

سٍص دػَت وٌٌذ ٍ چٌبًچِ  15َسد ًظش سا حذاوثش ظشف خَاّذ ثَد عجك تطشيفبت همشس هجوغ ه

ثبصسس ًيض اهتٌبع ًوبيذ تجوغ اػضبء حك آى سا خَاّذداضت وِ هستميوب ًسجت ثِ دػَت 

 .هجوغ ػوَهي ثب سػبيت وليِ تطشيفبت هٌذسج دس اسبسٌبهِ الذام وٌٌذ

 

 : ٍظبيف ٍ اختيبسات هجوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ػجبستٌذ اص -24هبدُ 

 ٍ اغالح اسبسٌبهِ اًجوي شتغيي –الف 

 اًحالل اًجوي ٍ اًتخبة اػضبء ّيإت تػفيِ -ة

 ػضل اًفشادي يب جوؼي اػضبء ّيإت هذيشُ ٍ يب ثبصسسبى  -ج 

 

ػضَ اغلي ٍ دٍ ػضَ ػلي  5اًجوي ثَسيلِ ّيإت هذيشُ اي هشوت اص : ّيإت هذيشُ -25هبدُ 

سبل  2ى ٍاجذ ضشايظ اػضب ثشاي هذت الجذل وِ ثِ ٍسيلِ هجوغ ػوَهي ػبدي اص ثيي ًوبيٌذگب

 .اًتخبة هي ضًَذ اداسُ خَاّذ ضذ

 

ثؼذ اص اختتبم دٍسُ هإهَسيت ّيإت هذيشُ ٍ تؼييي ّيإت هذيشُ جذيذ وليِ هسئَليت ّب  -1-25

 ّوچٌبى دس ػْذُ اػضبء ّيإت هذيشُ لجلي خَاّذ ثَد.

ُ ّبي ثؼذي هذيشيت تجذيذ اًتخبة ّش يه اص اػضبء ّيإت هذيشُ لجلي ثشاي دٍس -2-25 

 .اًجوي ثال هبًغ است

 

 : ضشايظ ػضَيت دس ّيإت هذيشُ – 26هبدُ 

 سبل سي 30داضتي حذالل  –الف 

 ًذاضتي هحىَهيت ويفشي ثشاي جشاين هبلي ٍ اخاللي ٍ ػذم هحشٍهيت اص حمَق اجتوبػي  -ة

ّيإت لبًَى تجبست دس هَسد اػضبي  111تَضيح ايٌىِ سػبيت هَاسد هغشح ضذُ دس هبدُ 

 .هذيشُ ٍ ثبصسسبى الضاهي است

 هتذيي ثِ يىي اص اديبى سسوي وطَس -د

 .داساي هؼشفي ًبهِ اص ضشوت هتجَع خَد وِ ػضَ اًجوي هي ثبضذ –ُ 

 



داٍعلت ػضَيت دس ّيإت هذيشُ ثبيذ دس صهبًي وِ دستَس جلسِ هجوغ ػوَهي   - 27هبدُ 

ست داٍعلجي خَد سا ثِ پيَست ػبدي آگْي گشدد اص يه ّفتِ لجل اص تطىيل هجوغ دسخَا

 .هذاسن اثجبتي فَق ثِ دثيشخبًِ اًجوي تسلين ًوبيذ

ثشسسي غالحيت داٍعلجيي ػضَيت دس ّيإت هذيشُ اًجوي ٍتإئيذ يب سد آى لجل اص : 5تجػشُ 

تطىيل اٍليي هجوغ ػوَهي ػبدي تَسظ ّيإت هؤسس ٍ پس اص آى ثَسيلِ ّيإت ّبي هذيشُ 

 .هٌتخت غَست هي گيشد

 

اخشاج يب اًحالل ضشوت ػضَي وِ ًوبيٌذُ آى دس اسوبى اًجوي  ،دسغَست استؼفبء – 28 هبدُ

 .هإهَسيت آى ًوبيٌذُ ًيض ثِ تجغ هغجَع ٍي هٌتفي خَاّذ ضذ ،داساي سوتي است

 

چٌبًچِ ًوبيٌذُ هؼشفي ضذُ اص عشف ّشيه اص ضشوت ّبي ػضَ پس اص اًتخبة دس  – 29هبدُ 

َيت دس ضشوت هغجَع خَد خبسج گشدد ثِ خَدي خَد اص سوتي اسوبى اًجوي ثِ ّش دليل اص ػض

 .وِ دس اًجوي داسد هؼضٍل ٍ ّيچگًَِ سوتي دس اًجوي ًخَاّذ داضت

 

ّيئت هذيشُ اًتخبثبت ّيئت  يدس غَست استؼفبء يب فَت يب ػضل اوثشيت اػضب – 30هبدُ 

 .هذيشُ تجذيذ خَاّذ ضذ

 

هذيشُ دسعَل دٍسُ هإهَسيت خَد ضشايظ دس غَستي وِ ّش يه اص اػضبي ّيإت  – 31هبدُ 

 .اص دست ثذّذ ايي اهش هَجت ػضل آًْب خَاّذ ضذ 26/1هَضَع هبدُ 

 

ّيإت هذيشُ دس اٍليي جلسِ وِ حذاوثش ظشف يه ّفتِ ثؼذ اص لغؼي ضذى اًتخبثبت  – 32هبدُ 

ٍ  اص ثيي خَد يه ًفش سا ثؼٌَاى سئيس يه ًفش سا ثؼٌَاى ًبئت سئيس .آًْب تطىيل هي ضَد

ػضَي سا ّن ثِ سوت هٌطي اًتخبة ٍ ثب تؼييي غبحجبى اهضبي  ديگشي سا ثِ ًبم خضاًِ داس ٍ

ض هسئَليي اهضبء اٍساق ٍ هىبتجبت اداسي ٍ هؼوَلي هشاتت سا ثِ ًياسٌبد هبلي ٍ تؼْذآٍس ٍ 

 .هشاجغ ريشثظ اػالم خَاّذ ًوَد

 

هذت هإهَسيت سئيس ٍ ًبئت سئيس ٍ خضاًِ داس ثيص اص ػضَيت آًْب دس ّيإت  -33هبدُ 

دس  .هذيشُ ًخَاّذ ثَد ٍ سئيس ٍ ًبئت سئيس ٍ خضاًِ داس لبثل ػضل ٍ تجذيذ اًتخبة هي ثبضٌذ

ش دس جلسِ ضسئيس سبيش اػضبء ّيإت هذيشُ يه ًفش اص اػضبء حب غَست غيجت سئيس ٍ ًبئت

 .ذ تب ٍظبيف سئيس سا دس هَسد آى جلسِ اًجبم دّذسا تؼييي هي ًوبيٌ



 

ّيإت هذيشُ دس هَالؼي وِ خَد ثغَس ّفتگي يب هبّيبًِ هؼيي هي وٌذ ٍ يب دس هَالغ  -34هبدُ 

ضشٍسي ثِ دػَت وتجي سئيس يب ًبئت سئيس ثب ديگش اػضب ّيإت هذيشُ تطىيل جلسِ خَاّذ 

ؼييي ٍ روش گشدد دس ايي غَست چٌبًچِ تبسيخ تطىيل جلسِ ثؼذي دسغَست جلسِ ت.داد

 .اسسبل دػَت ًبهِ ثشاي اػضبيي وِ دس جلسِ هزوَس حضَس داضتٌذ ضشٍسي ًخَاّذ ثَد

جلسبت ّيإت هذيشُ دس هشوض اغلي اًجوي يب دس هحل ديگشي وِ دس دػَتٌبهِ تؼييي ضذُ 

 .تطىيل خَاّذ ضذ

 

هذيشُ ػضَ ػلي الجذل وِ دس غَست استؼفبء يب فَت ٍ يب ػضل ّشيه اص اػضب ّيإت  -35هبدُ 

 ثشاي ثبليوبًذُ  دٍسُ  ّيإت  هذيشُ ،دس غَستي وِ دس اًتخبثبت سؤي ثيطتشي داضتِ است

داساي آسا هسبٍي ثبضذ  دس غَستي وِ اػضبي ػلي الجذل  .جبًطيي ػضَ اغلي خَاّذ ضذ

 .اًتخبة دس ّيإت هذيشُ ثِ ليذ هذيشُ ثِ ليذ لشػِ ثِ ػول خَاّذ آهذ

 

هتَالي هَجت ػضل اص ػضَيت دس ّيإت هذيشُ ت ثذٍى ػزس هَجِ دس سِ جلسِ غيج -6تجػشُ 

 .خَاّذ ضذ

 

 تطخيع هَجِ ثَدى ػزس ٍ ػلت غيجت ثب اوثش اػضبي ّيإت هذيشُ هي ثبضذ. -7تجػشُ 

 

ِ ًفش( اػضبي داساي حك سؤي سسويت پيذا سجلسبت ّيإت هذيشُ ثب حضَس اوثشيت ) -36هبدُ 

 .هي وٌذ

 

ٍ دس غَست غيجت اٍ  .جلسبت ّيإت هذيشُ ثب سئيس ّيإت هذيشُ خَاّذ ثَد اداسُ – 37هبدُ 

 .اداهِ جلسِ ثب ًبئت سئيس است

 

 دس جلسِ هؼتجش هي گشدد.  يهػَثبت ّيإت هذيشُ ثب سؤي اوثشيت حبضشي – 38هبدُ 

 

 .غَست ّيإت هذيشُ ثب سؤي اوثشيت حبضشيي دس جلسِ هؼتجش هي گشدد – 39هبدُ 

 

اػضبء ػلي الجذل ٍ ثبصسسبى دس جلسبت ّيإت هذيشُ ثالهبًغ است ٍلي دس ضشوت  – 40هبدُ 

 .تػويوبت سؤي ًخَاٌّذ داضت



 

ّيإت هذيشُ هي تَاًذ اص ثيي خَد يب خبسج يه ًفش ضخع حميمي سا ثِ ػٌَاى دثيش   -41هبدُ 

ّيإت دثيش دس حذٍد اختيبساتي وِ اص سَي  .اًتخبة ًوبيذ ٍ حذٍد اختيبسات اٍ سا تؼييي ًوبيذ

هذيشُ هي تَاًذ ثب توبم ٍ يب  اًجبم ٍظيفِ هي ًوبيذ ّيإت ،هذيشُ ثِ ٍي تفَيض هي گشدد

ايي اسبسٌبهِ سا حك تَويل ثِ دثيش تفَيض ًوبيذ ٍ  43لسوتي اص اختيبسات هطشٍحِ دس هبدُ 

دس غَستي وِ دثيش ػضَ ّيإت هذيشُ ثبضذ دٍسُ دثيشي اص هذت ػضَيت  اٍ دس ّيإت هذيشُ 

 .َاّذ ثَدثيطتش ًخ

 

ّيإت هذيشُ هي تَاًذ ثشاي اًجبم اهَس اداسي اًجوي اػن اص ثجت هىبتجبت ٍ  -42هبدُ 

تطىيل  ،هخبثشات ٍ تحشيش ٍ تىثيش آى عجمِ ثٌذي ٍ حفظ ٍ ًگْذاسي اسٌبد ٍ اٍساق اًجوي

اًجبم تطشيفبت اداسي هشثَط ثِ اًتطبس آگْي ّب ٍ  ،پشًٍذُ ثشاي اػضب ٍ ثجت ػضَيت آًْب

 ،ٍ ثبصسسبى اًجوي اخز دسخَاست هتمبضيبى ػضَيت دس ّيإت هذيشُ ،دػَت ًبهِ ّباسسبل 

فشاّن آٍسدى اهىبًبت  ،اخز هؼشفي ًبهِ ّبي ًوبيٌذگبى اضخبظ ػضَ ثشاي ٍسٍد ثِ هجبهغ

تٌظين پشسطٌبهِ ّبي الصم ثشاي استخذام وبسوٌبى هَسد  ،الصم ثشاي تطىيل هجبهغ ػوَهي

تطىيل والسْبي آهَصش ٍ تْيِ اهىبًبت هَسد ًيبص ٍ  ،بة وبسوٌبىوٌتشل ػولىشد حضَس غي ،ًيبص

تْيِ  ،يس ثِ هَلغ آىًٍگْذاسي ٍ حفظ اهَال ٍ اثبثيِ اًجوي ٍ تؼويش ٍ سش ،هشثَط ثِ آى

اجشاي هػَثبت دس  ،گضاسضبت اداسي دس هَسد وبسّبي دس دست اجشا ٍ هسبئل داخل اًجوي

دثيشخبًِ تحت سشپشستي  ،َس اًجوي ضشٍسي ثبضذاًجوي ٍ ّش الذاهي وِ ػشفب ثشاي اداسُ اه

 .دثيش تطىيل هيذّذ

 

 : ٍظبيف ٍ اختيبسات ٍ حذٍد هسئَليت ّيإت هذيشُ -43هبدُ 

ّيإت هذيشُ ًوبيٌذُ سسوي ٍ لبًًَي اًجوي ثَدُ ٍداساي وليِ اختيبسات لبًًَي جْت اداسُ اهَس 

د گشدد. ّيإت هذيشُ هخػَغب اًجوي است ثذٍى آًىِ هحذٍديتي ثِ ػوَهيت اختيبسات اٍ ٍاس

 .ٍظبيف ٍ اختيبسات صيش سا داسا ثبضذ

 

افتتبح حسبة جبسي ثٌبم اًجوي دس ثبًىْبي هجبص ٍ ٍاسيض وليِ ٍجَّبت اًجوي ٍ  -1-43

 .پشداخت ّضيٌِ آى اص ايي حسبة

 

 .تْيِ ٍ اسائِ گضاسش سبالًِ ػوليبت ٍ الذاهبت هبلي خَد ثِ هجوغ ػوَهي -2-43

 



فشٍش ٍ اجبسُ ٍ توله اهَال هٌمَل ٍ غيشهٌمَل ثِ ًبم ٍ حسبة اًجوي ثذٍى خشيذ ٍ -3-43

 .لػذ ٍ اًگيضُ تجبستي دس جزة ٍ جلت هٌفؼت ضخػي

 

 .اداسُ اهَس هبلي اًجوي وِ سشپشستي آى ثبخضاًِ داس است -4-43

 

 دسيبفت هغبلجبت اًجوي ٍ پشداخت ديَى آى اص اغل ٍ سَد. -5-43

 

ش ٍ وبسوٌبى اًجوي ٍ تؼييي ضغل ٍ حمَق ٍ دستوضد ٍ پبداش استخذام ٍ ػضل دثي -6-43

 .ٍتشفيغ ٍ تٌجيِ ٍ تؼييي سبيش ضشايظ استخذام

 

دػَي يب اًػشاف اص آى اػن اص يب تسلين  ثِ  َ دفبع اص ّشگًَِ دػَي البهِ ّشگًَِ دػَي -7-43

ظش دس حمَلي ٍ ويفشي ثب داضتي توبم اختيبسات هشاجؼِ ثب اهش دادسسي اص حك تجذيذ ً

ػبي جؼل ٍ تؼييي اد ،تؼييي ٍويل سبصش ،هػبلحِ ،دادگبّْبي استبى ٍ ديَاى ػبلي  وطَس

تؼييي هػذق  ،تؼييي داٍس ٍ استفبدُ اص حمَق ٍ تىبليف هشثَط ثِ داٍسي ،جبػل ٍ استشداد سٌذ

جلت ثبلث ٍ دفبع اص دػَاي ثبلث الذام ثِ دػَي  ،استشداد دػَي ،دػَي خسبست ،ٍ وبسضٌبس

تإهيي هذػي ثِ دسخَاست غذٍس ثشي اجشائي ٍ تؼميت ػوليبت اجشائي ٍ  .ٍ دفبع اص آى همبثل

اخز هحىَم ثِ دس دادگبُ ٍ دس اداسات ٍ دٍايش ثجت اسٌبد ثب حك اًتخبة ٍويل ٍ ًوبيٌذُ ٍ ػضل 

 .آًْب

 

 ،ٍيب دفبع اص ّشگًَِ دػَي ٍ ّوچٌيي تسلين يب اًػشاف اص آىالبهِ ّشگًَِ دػَي : 8تجػشُ 

غ ٍ هؼبدى ايشاى اسجبع لَيت استفبدُ اص ًظش داٍسي اثتذا ثِ هشوض داٍسي اتبق ثبصسگبًي ٍ غٌبياٍ

ػذم پزيشش ٍ سؤي غبدسُ ّشيه اص عشفيي هي تَاًٌذ ثِ هشاجغ غبلحِ لبًًَي  ٍ دسغَست 

 .هشاجؼِ وٌٌذ

 

آى اص الذام ثِ ّشًَع اهش اص اهَس وِ دسچْبسچَة  لَاًيي ٍ همشسات هَضَػِ اجشاي  -8-43

 .سَي همبهبت دٍلتي جوَْسي اسالهي ايشاى ثِ اًجوي تَغيِ  گشدد

 

ليبم ٍ الذام ًسجت ثِ وليِ اهَسي وِ عجك هَاصيي لبًَى ثشاي اداسُ اًجوي ٍ پيطشفت  -9-43

 .همبغذ ٍ اّذاف آى ضشٍست داضتِ ٍ دس اسبسٌبهِ هٌغ ًطذُ ثبضذ

 



ويسيَى تخػػي ٍ وبسضٌبسي ٍ تػوين تؼييي ًوبيٌذُ ٍ اػضام اٍ ثِ وويتِ ّب ٍ و -10-43

 .گيشي دس ٍصاستخبًِ ٍ دستگبّْبي هختلف

 

 .ّوىبسي ٍ هطبسوت دس اهَس اجتوبػي هَضَع فؼبليت اًجوي -11-43

 

 .تْيِ ٍتٌظين ٍتػَيت همشسات ٍ آئيي ًبهِ ّبي داخلي ثشاي  اداسُ اهَس ثْتش اًجوي -12-43

 

هسبئل لشاسدادي ٍ  ،ثيوِ ،هبليبتي ،هبلي.، يتساٌّوبئي اػضب دس اهَس اجتوبػي هذيش -13-43

دسغَست سجَع ثِ  ،تَليذ ٍ اهَس ثبصسگبًي سشة ٍ سٍي ،حمَلي دس صهيٌِ ّبي ثْشُ ثشداسي

 .اًجوي

 

 .تػَيت ثَدجِ ثشاي اداسُ وشدى اًجوي -14-43

 

تْيِ غَست  داسايي ٍ ديَى اًجوي پس اص اًمضبي سبل هبلي ٍ اسائِ آى ثِ ثبصسسبى  -15-43

 .ٍ ًيض تٌظين تشاصًبهِ ٍ حسبة ػولىشدّبي سبل گزضتِ جْت اسائِ ثِ هجوغ ػوَهي ػبدي

 

ّيإت هذيشُ حك داسد ػضَي سا وِ اص اّذاف ٍ همشسات اسبسٌبهِ تخلف ًوَدُ ٍ هي  -16-43

ًوبيذ اص ػضَيت دس اًجوي اخشاج ًوبيذ. ٍلي هَظف است ػلت اخشاج ػضَ سا ثب اسائِ داليل ٍ 

ٍ  .اي اٍليي هجوغ ػوَهي وِ هتؼبلت آى تطىيل هي گشدد گضاسش ًوبيذتَجيْبت آى ثش

تػوين هجوغ ػوَهي دس ايي خػَظ دس تإئيذ اخشاج يب سد آى لغؼي است ثِ ّش حبل ػضَ 

 .اخشاج ضذُ دس غَست تجشئِ ضذى ّيچگًَِ ادػبيي سا ًخَاّذ داضت

 

ثشاي وليِ هشاحل ثْشُ  الذام ثِ تْيِ ٍ تذٍيي پيص ًَيس همشسات استبًذاسد هلي -17-43

ثشداسي تَليذ ٍ اهَس ثبصسگبًي سشة ٍ سٍي ثب استؼبًت اص هتخػػبى وبسضٌبسبى ٍ اسبتيذ 

 .صيشثظ

 

 ٍ ثشگضاسي سويٌبسّبي تخػػي ،تطىيل هشاوض آهَصش ٍ تحميمبت ػلوي ٍ غٌؼتي -18-43

شاى ٍ دػَت ػلوب ٍ غبحت ًظشاى هشثَعِ ثشاي استمبء ويفي هَضَع فؼبليت اًجوي دس اي

 .آهَصش ثْتش ٍ ثيطتش اػضبء ٍ يب ًوبيٌذگبى آًْب

 



ّيإت هذيشُ الصم است ػالٍُ ثش هَاسد هزوَس ّش الذام لبًًَي ديگشي وِ ثشاي  -19-43

 .سسيذى ثِ اّذاف اػالم ضذُ دس فػل دٍم اسبسٌبهِ ضشٍسي است اًجبم دّذ

 

 خضاًِ داس  – 44هبدُ 

اًتخبة هي ضَد هسئَل اداسُ اهَس هبلي اًجوي هي  ػضَ ّيإت هذيشُ اي وِ ثؼٌَاى خضاًِ داس

ٍغَلي ّب ٍ  ،دفبتش ٍ اسٌبد ٍ غَست جلسبت هبلي اًجوي سا تٌظينگشدد ٍ هَظف است 

پشداختْب سا وٌتشل ٍ اسٌبد هشثَط ثِ آى سا ثجت ٍ ضجظ ٍ ًگْذاسي ٍ حفبظت ًوَدُ ٍ اگش 

يذ ثب اعالع ّيإت هذيشُ دسهحل ثبصسس وتجب ثشسسي دفبتش ٍ اسٌبد هبلي اًجوي سا تمبضب ًوب

 .آى سا دس اختيبسضبى لشاس دّذدثيشخبًِ 

 

 ثبصسسبى  -45هبدُ 

اسبسٌبهِ ّوبى ضشايظ الصم ثشاي اًتخبة  26ضشايظ اًتخبة ثبصسسبى هغبثك هبدُ  -1-45

 .ّيإت هذيشُ است

 

اًجوي يه ًفش ثبصسس اغلي ٍ يه ًفش ثبصسس ػلي الجذل خَاّذ داضت وِ تَسظ  -2-45

 .جوغ ػوَهي ػبدي ثشاي هذت يه سبل اًخبة هي ضَد ٍ اًتخبة هجذد آًْب ثالهبًغ استه

 

دس غَست فَت ثبصسس اغلي يب سلت هٌذسج دس اسبسٌبهِ ٍظيفِ اٍ سا ثبصسس ػلي  -3-45

 .الجذل اًجبم خَاّذ داد

 

 ٍظبيف ثبصسس  -46هبدُ 

شسات ايي اسبسٌبهِ ٍ ًظبست ثشوليِ الذاهبت ٍ ػوليبت ّيإت هذيشُ دس حذٍد هم -1-46

بد اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت هجبهغ ػوَهي ٍ لَاًيي جبسي وطَس ٍ چٌبًچِ فهغبثمت آًْب ثب ه

هغبيشتي هطبّذُ ًوبيٌذثبيذ اص عشيك دثيشخبًِ هشاتت سا ثِ ّيإت هذيشُ اعالع دادُ ٍسفغ آى سا 

 هغبلجِ وٌٌذ.

 

وِ هذيشاى ثشاي تسلين ثِ  ثبصسس ثبيذ لجل اص هجوغ ػوَهي سبالًِ تشاصًبهِ اي سا -2-46

هجوغ ػوَهي سبالًِ تْيِ هي وٌٌذ ٍ ّوچٌيي دسغَست لضٍم وليِ اسٌبد ٍ اٍساق هبلي اًجوي 

سا هالحظِ ٍ هَسد ثشسسي لشاسدادُ ٍ دسثبسُ غحت هغبلت ٍ اعالػبتي وِ ّيإت هذيشُ لشاس 



ثِ ٍضغ  است دس اختيبس هجوغ ػوَهي ثگزاسد اظْبس ًظش وشدُ ٍ گضاسش جبهؼي سا ساجغ

 .اًجوي ثِ هجوغ ػوَهي ػبدي تسلين ًوبيذ

 

سٍص لجل اص تطىيل هجوغ ػوَهي ػبدي جْت هشاجؼِ  10گضاسش ثبصسس ثبيذ حذالل  -3-46

 .اػضبء دس دثيشخبًِ اًجوي حبضش ثبضذ

 

ثبصسس هَظف است دس وليِ اهَس هشثَط ثِ دػَت هجبهغ ػوَهي ػبدي ٍ فَق الؼبدُ  -4-46

 ذ.هشالجت ٍ ًظبست ًوبي

 

 .خذهبت اػضب ّيإت هذيشُ ٍثبصسسبى اًجوي افتخبسي )سايگبى( است – 47هبدُ 

 

 : ساى اًجويٍوويتِ ّب ٍ هطب -48هبدُ 

اًجوي ثِ هٌظَس پيطجشد اّذاف ٍ ايفبي ٍظبيف خَد هي تَاًذ تؼذاد وويتِ دائن يب هَلت اص ثيي 

د اػضبي آى ٍ عشص اًتخبة ًَع فؼبليت ّش وويتِ ٍ تؼذا .هذيشاى ٍ اػضبي اًجوي داضتِ ثبضذ

آًْب ٍ ٍظبيف وويتِ ثشاسبس آئيي ًبهِ اي خَاّذ ثَدوِ تَسظ ّيإت هذيشُ جذيذ ثِ وبسخَد 

ّوچٌيي هي تَاًٌذ اص هيبى اػضبء يب خبسج اص اًجوي هطبٍساًي جْت ثْجَد ٍ  .اداهِ دٌّذ

 .پيطجشد وبسخَد اًتخبة ٍ استخذام ًوبيٌذ

 

ّيإت  ،ت اخز ضذُ اسوبى اًجوي اػن اص هػَثبت هجبهغوليِ هػَثبت ٍ تػويوب -49هبدُ 

گضاسضبت ثبصسس ٍ خضاًِ داس هي ثبيستي ثِ غَست گضاسضبت فػلي ثِ اتبق ثبصسگبًي ٍ  ،هذيشُ

 .غٌبيغ ٍ هؼبدى ايشاى اسائِ گشدد

 

 هٌبثغ هبلي –فػل پٌجن 

 

ًذ ثبيذ هجلغ ّشوذام اص اضخبظ حميمي يب حمَلي وِ ثِ ػٌَاى اًجوي پزيشفتِ ضَ – 50هبدُ 

 ،هيليَى سيبل ثؼٌَاى ٍسٍديِ ثِ حسبة جبسي اًجوي وِ ّيإت هذيشُ گطبيص هي ًوبيذ 2

 .ٍاسيض ٍ لجض سسيذ آى سا ثِ دثيش خبًِ تحَيل ًوبيٌذ

 

ّش ػضَ هَظف  است سبليبًِ هجلغي ثبثت حك ػضَيت خَد ثِ  ،ػالٍُ ثش ٍسٍديِ -51هبدُ 

 .ى سا ّيإت هذيشُ هطخع هي ًوبيذحسبة جبسي اًجوي پشداخت وشدُ وِ هجلغ آ



 

لجَل ٍغيت ٍ ووىْبي ًمذي ٍ  ،ٍلف ،ػغبيب ،اًجوي ّوچٌيي هي تَاًذ اص ّذايب -52هبدُ 

ثب تػَيت  .چٌبًچِ ضشٍست التضبء ًوبيذ .غيشًمذي اػضبء ٍ يب اضخبظ ثبلث ثشخَسداس گشدد

يب اص ضشوتْب ٍ  ّيإت هذيشُ حك تحػيل اػتجبس ٍ اخز ٍام اص ثبًىْب ٍ هؤسسبت اػتجبس ي

اػضبء  ،ثذيْي است دسغَست اخز ٍام ٍ استفبدُ اص اػتجبسات .اضخبظ ػضَ سا خَاّذ داضت

السبط ٍام ٍ اػتجبس هإخَرُ هسئَليت هطتشن داسًذ ٍ چگًَگي ٍ  اًجوي دس اهش ثبص پشداخت

 .هطخع هي وٌذ ،ًحَُ آى سا آئيي ًبهِ اي وِ ّيإت هذيشُ تػَيت هي ًوبيذ

 

 حالل ٍ تػفيِاً –فػل ضطن 

 

اًجوي ثِ هَجت تػوين هجوغ ػوَهي فَق الؼبدُ يب ثش عجك سؤي ًْبيي هحبون  -53هبدُ 

 .لضبئي هي تَاًذ هٌحل ضَد

 

چٌبًچِ اًحالل اًجوي اص سَي هجوغ ػوَهي فَق الؼبدُ اػالم ضَد ّوبى هجوغ  – 54هبدُ 

ٍ حميمي اًتخبة تؼييي ثبيذ ّيإت تػفيِ سا هتطىل اص سِ ًفش اص ًوبيٌذگبى اػضبي حمَلي 

اًتخبة اػضبي ّيإت هذيشُ اًجوي لجل اص اًحالل دس همبم اػضبي ّيإت تػفيِ ثالهبًغ  .ًوبيذ

 .است

 

دسغَست هغبلجِ  ،پس اص اػالم اًحالل اًجوي ٍ هؼلَم ضذى اػضبي ّيإت تػفيِ – 55هبدُ 

اهَال ٍ اثبثيِ  دفبتش، اسٌبد ،سبثك اًجوي هىلف هي ثبضٌذ توبم اٍساق هذيشاى ،ايي ّيإت

 .اًجوي سا عي تٌظين غَست جلسِ اي تحَيل ًوبيذ

 

ّيئت تػفيِ ثب ًظبست ًوبيٌذُ اتبق ايشاى ٍضؼيت ثذّي ٍ داسائيْب سا سٍضي ٍ پس  -  56هبدُ 

وِ ثبلي خَاّذ هبًذ دس اختيبس اتبق ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ اص تػفيِ وليِ اهَال هٌمَل ٍ غيشهٌمَل 

ّذ گشفت تب آًْب دس اختيبس تطىل جبيگضيي يب هؤسسبت آهَصضي ٍ هؼبدى ايشاى لشاس خَا

 تحميمبتي هشثَعِ گضاسد ٍ يب ثِ ّش ًحَُ همتضي ديگش دس هَسد آًْب تػوين گيشي ًوبيذ.

 

هغبلجبت ٍ ديَاى  ،ٍظبيف ٍ تىبليف ٍ اختيبسات ّيإت تػفيِ دس ساثغِ ثب اهَال هَجَد -57هبدُ 

-24همشسات اليحِ اغالح لسوتي اص لبًَى تجبست هػَة اًجوي ٍ ثغَس ول اهش تػفيِ عجك 

  .ٍ هفبد اسبسٌبهِ خَاّذ ثَد 12-47



 

دسغَستي وِ اسبسٌبهِ ًيبص ثِ تغييش داضتِ ثبضذ ايي اهش تَسظ اتبق ثبصسگبًي ٍ  -58هبدُ 

 .غٌبيغ ٍ هؼبدى ايشاى غَست خَاّذ گشفت ٍ ًظش اتبق لغؼي ٍ الصم االتجبع است

 

 هتفشلِهَاسد  –فػل ّفتن 

 : حىويت -59هبدُ 

دس وليِ سٍاثظ ٍ ػولىشدّب پزيشش ٍ تجؼيت اص دستَسالؼولْب ٍ ّوچٌيي حىويت اتبق  -1-59

 .ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ هؼبدى ايشاى اص سَي اًجوي الضاهي است

 

حىويت داٍسي اػضبء اًجوي اص جبًت ّشهمبم ٍ ّشضخع حميمي يب حمَلي ثِ  -2-59

 ،ًَع فؼبليت اًجوي ثبضذ ط ثشآًىِ هَضَع حىويت هشتجظ ثِاًجوي پيطٌْبد گشدد هطشٍ

ؼْذُ اًجوي ٍاگزاس ضذُ اًجبم آى ثالهبًغ خَاّذ ثَد ٍ اگش اًتخبة حىن يب داٍس اص هيبى اػضب ث

ّيإت هذيشُ هي تَاًذ  اص ثيي خَد يب سبيش ًوبيٌذگبى ضشوت ّبي ػضَ يه يب چٌذ ًفش  ،ثبضذ

ب سا هإهَس سسيذگي ٍ غذٍس سؤي دس خػَظ هَسد ًوبيٌذُ آًْ ،سا تؼييي ٍ پس اص جلت هَافمت

 .ًوبيذ

 

تجػشُ ٍثِ تػَيت هجوغ ػوَهي هؤسسيي  8هبدُ ٍ  60فػل ٍ  7ايي اسبسٌبهِ دس  -60هبدُ 

 .اًجوي غٌبيغ ٍ هؼذى سشة ٍ سٍي ايشاى سسيذُ است


