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 فصل اول
............................... اػت ًِ دس ايي اػبػٌبهِ ثِ ........................................... ٍ ًَع آى ّبی دّیبسی ًبم ؿشًت تؼبًٍي - 1 هبدُ

 اختلبس تؼبًٍي ًبهیذُ هي ؿَد.

 اهذاف تعبوني: -2 هبده
ّابی تَلیاذیخ خاذهبتيخ هؼاذًيخ      ّبی اهتلبدی داخلي ٍ خبسخي خْت ػشهبيِ گزاسی دس كؼبلیت اػتلبدُ اص هـبسًت -1

 ّب. ًـبٍسصیخ ثْذاؿتيخ آهَصؿيخ سكبّي ٍ ًظبيش آى

 تالؽ دس خْت ايدبد اؿتـبل هَلذ ٍ پبيذاس. -2

 ّب ثِ هٌظَس اكضايؾ دسآهذ ٍ استوبء ػٌح هؼیـت ٍ ثْذاؿت ٍ سكبُ اّبلي سٍػتب. تَػؼِ ٍ گؼتشؽ كؼبلیت -3

 دّیبسی. ًْبد ًوي ثِ خَدًلبيي ٍ توَيت ثٌیِ اهتلبدی -4

 ّب. ّبی دّیبسی تؼْیل دس اسايِ خذهبت ٍ اخشای پشٍطُ -5

 

 هوضوع فعبليت : -3هبده
 .   .  .  ّبی اهتلبدیخ ثبصسگبًيخ خذهبتي ٍ ػشهبيِ گزاسی ٍ هـبسًت دس اًدبم كؼبلیت -1
 .   .  .  خ آهَصؿي ٍّبی ػوشاًيخ ثْذاؿتي ًشح ّب ٍ  هـبسًت ٍ ّوٌبسی دس اخشای پشٍطُ -2

 صيؼت. ّب دسخْت حلظ ٍ ًگْذاسی هٌبثغ ًجیؼي ٍ حلظ ٍ ثْجَد هحیي ّب ٍ پشٍطُ ًشح ّوٌبسی ٍ اخشای  -3

 ًشاحي ٍ احذاث ٍ اداسُ ٍاحذّبی تَلیذ كٌبيغ سٍػتبيي ٍ كٌبيغ دػتي. -4

 ّبی كٌؼتي ٍ ًـبٍسصی. ّوٌبسی ٍ هـبسًت ٍ ػشهبيِ گزاسی دس احذاث ًَاحي هٌت -5

 ..   .  .  ّبی ٍسصؿيخ تلشيحيخ سكبّي ٍ احذاث ٍ ػبخت هدتوغ -6

 َختخ هخبثشاتيخ ثبصاس هحلي.ّبی اداسیخ خذهبتي هبًٌذ تَصيغ ًبالخ ػ احذاث ٍ ػبخت ٍ اداسُ هدتوغ -7

تٌظیق ٍ ًگْذاسی ٍ تؼٌیح هؼبثش ٍ اًْبس ػوَهي ٍ هدبسی آة ٍ كبهالة ٍ اليشٍثي هٌَات ٍ تأهیي آة آؿبهیذًي ٍ  -8
 ثشم سٍػتب.

ّبی ثْذاؿاتيخ پضؿاٌي ٍ ٍاًؼیٌبػایَى     گزاسی دس احذاث ٍ ػبخت ٍ اداسُ اهَس هشثَى ثِ هشاهجت هـبسًت ٍ ػشهبيِ -9
 ّبی ٍاگیشداس. اهشام ٍ ثیوبسی دسخْت پیـگیشی اص

ّب ٍ ّوٌبسی ثب ثٌیبد هؼٌي اًوالة اػالهي  ػبصی هؼٌيخ هؼبثش ٍ خبدُ هـبسًت ٍ ػشهبيِ گزاسی دس ػبخت ٍ ثْیٌِ -10
 دسخْت ثْجَد ٍهغ اػٌبى اّبلي.

ػابصهبى  ّابی خیشياِ ًظیاش     ّابی ػابصهبى   ّبی داخلي ٍ خبسخي ٍ هجَل ّذايب ٍ ًوي گزاسی ٍ هجَل ػشهبيِ ػشهبيِ -11
ّبی اهتلبدی دسخْت اكضايؾ دسآهذ ٍ استوابء ػاٌح    )سُ( ثِ هٌظَس اًدبم كؼبلیت ثْضيؼتي ٍ ًویتِ اهذاد اهبم خویٌي

 هؼیـت اّبلي.

 ّبی هؼبكشثشی ٍ حول ثبس ٍ هحلَالت ًـبٍسصی ٍ كٌؼتي سٍػتب. گزاسی ٍ ػبخت ٍ اداسُ پبيبًِ ّوٌبسی ٍ ػشهبيِ -12

ّبی داخل ٍ خبسج اص سٍػتب ثِ هٌظَس ًوبيؾخ ػشهِ ٍ كشٍؽ هحلاَالت   وبيـگبُگزاسی ٍ احذاث ثبصاسّب ٍ ً ػشهبيِ -13
 سٍػتب.تَلیذی ٍ ًـبٍسصی ٍ خذهبتي اّبلي 

ثٌذی ؿذُ  ّب ثِ هٌظَس اسائِ ًبى هشؿَة ٍ تَصيغ اخٌبع ػْویِ ّب ٍ كشٍؿگبُ گزاسی ٍ اداسُ ًبًَائي ّوٌبسی ٍ ػشهبيِ -14
 ٍ ًبالّبی اسصاى هیوت.

ّابی   بدُی آهَصؿاي ٍ دػاتیبثي ثاِ ًْا    ّب ثْجَد تَلیذات ًـبٍسصی ٍ كٌؼتي اص ًشين ًالع گزاسی دسخْت ػشهبيِ -15
 ًـبٍسصی ٍ كٌؼتي اسصاى ٍ هشؿَة ٍ تَلیذات ثب ًیلیت.
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 ػبخت ٍ اداسُ هیبديي خشيذ ٍ كشٍؽ دام ٍ ًیَس ٍ هحلَالت ًـبٍسصی. -16

ايؾ ػاٌح دسآهاذ ٍ ًواي دس    ّبی هؼٌيخ هلشف دسخْت ثْجَد ٍهؼیت اهتلبدی ٍ اكاض  تـٌیل تؼبًٍيًوي ثِ  -17
 هَاهغ هشٍسی ثِ اّبلي.

 ّبی داهپضؿٌي دسخْت حلظ ٍ ًگْذاسی دام ٍ ًیَس اّبلي. ػبخت ٍ اداسُ هدتوغ -18

 .    .  .  گزاسی ٍ ػبخت اهَس سكبّي ٍ هشٍسی هبًٌذ آةخ ثشمخ تللي ٍ ّوٌبسی ٍ ػشهبيِ -19

ِ هٌظَس خلت گشدؿگش ٍ تَسيؼت ٍ حلظ آثابس  ّوٌبسی ٍ احذاث ٍ اداسُ اهبًي تلشيحيخ كشٌّگيخ دٌّذُ تَسيؼتي ث -20
 ثبػتبًي.

تخللي ثِ هٌظَس استوبء ػٌح ػَاد ٍ ثیاٌؾ ٍ هْابست    -گزاسی ٍ احذاث ٍ اداسُ ٍاحذّبی آهَصؿي ػوَهي ػشهبيِ -21
ّبی آهَصؽ صثبى هشآى توَيت ٍ  اّبلي ٍ آهبدگي آهَصؽ دس ػٌَح ثبالتش ًظیش دثؼتبىخ ساٌّوبيي ٍ دثیشػتبى ًالع

 ٌَس.آهبدگي ًٌ

كالح هبًًَي ثبؿذ  ًیبص ثِ اخزهدَص اص هشاخغ ری خّبی هَهَع تؼبًٍي ًِ ثشای اًدبم ّشيي اص كؼبلیت كَستي دس -1تبصره

 تؼبًٍي هٌلق ثِ اخز آى اػت.
 

 ثبؿذ. ............................................. هي : استبى حوزه عوليبت تعبوني -4 هبده

 اػت. ًب هحذٍد اص تبسيخ ثجت  هذت تعبوني - 5 هبده

آى  نشاااابنيتؼاااابًٍي .................................................................ٍ  هركااااس اعاااالي عولياااابت  -6 هاااابده

 ............................. اػت...................................................................................................................
تَاًذ اهذام ثِ ايدبد ؿؼت ٍ دكبتش ًوبيٌذگي دس ػبيش ًوبى داخل ٍ خبسج اص ًـَس ًوَدُ ٍ يب ػٌذاالهتوب دس هَسد  ّیئت هذيشُ هي

شخاغ ثجات   ثاِ ه  اداسُ ًل تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػي اػتبى هحلاص ًشين هیجبيؼت هَهَع  ايي كَستدس .تـییش آى اهذام ًٌذ
  .تؼبًٍي اػالم تب ًؼجت ثِ ثجت آگْي آى دس سٍصًبهِ سػوي خوَْسی اػالهي ايشاى اهذام گشدد

ًـابًي دكتاش هشًاضی ًیاض ثؼٌاَاى       اكلي تؼبًٍي ثبيذ ًَؿتِ ؿَد؛ سٍػتبيي ًِ اداسُ اهَس تؼبًٍي دسآى هؼتوش اػت ثؼٌَاى هشًض يب ٍ ؿْش)
 ًـبًي هشًض اكلي دسج ؿَد.(

ثاِ .................. ػاْن ...................... سيابلي هٌوؼان       ًِ اػت ػشهبيِ اٍلیِ تؼبًٍي هجلؾ........................................ سيبل -7 هبده

............ سياابل آى پشداخاات ٍ هجلااؾ........................  سياابل آى ًوااذاس تَػااي اػواابء هجلااؾ..................................... گشديااذُ اػاات
 ٍ  تأهیي ؿشيي تؼبًٍي ثبؿٌذ ثبيذ ًَؿتِ ؿَد(  ًِ ثخؾ تؼبًٍي دسكَستي  هبًَى17 هبدُ  هَهَع  ّبی تَػي....................)دػتگبُ

هبًَى توَين ٍ ثِ  17ّبی هَهَع هبدُ ًوذی تَػي اػوبء/دػتگبُؿیش ت آٍسدُ سكَِ هؼبدل ...................................... سيبل ًیض ث
 ثبؿذ. تؼبًٍي تؼلین ٍ هبثوي دس تؼْذ آًْب هي

هَهاغ تأػایغ    دس خػَم هجلؾ اػوي ػْبهي ساًاِ خشياذاسی ًواَدُ    ّشيي اص اػوبی تؼبًٍي ثبيذ حذاهل هؼبدل يي -8 هبده

 تؼبًٍي پشداخت ًٌذ.
تدبٍص ًخَاّذ ًشد هجلؾ پشداخات ًـاذُ   ػبل  ًٌذ ٍ اص دٍ اػوب هٌللٌذ ظشف هذتي ًِ هدوغ ػوَهي ػبدی تؼییي هي -تجلشُ

 سا تأديِ ًوبيٌذ. ػْبم خَد

ػْن اػوبء دس تأهیي ػشهبيِ تؼبًٍي ثشاثش اػت هگش ايٌٌِ هدوغ ػوَهي ػبدی تلَيت ًوبيذ ًاِ ثؼواي اص اػواب     - 9 هبده

  ًي تدبٍص ًٌذ.دسكذ ػشهبيِ تؼبٍ 30كَست حذاًثش هیضاى ػْبم ّش ػوَ ًجبيذ اص  ايي دس .ػْن ثیـتشی تأديِ ًوبيٌذ
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ًبم ٍ ؿیشهبثل توؼین اػت ٍ اًتوبل آى ثِ اػوب يب هتوبهیبى ػوَيت )ٍاخذؿشايي( خذيذ ثب هَاكوت  ػْبم تؼبًٍي ثب -11 هبده

 ثبؿذ. هدبص هي 9ّیئت هذيشُ ٍ ثب سػبيت هبدُ 

اػوبء ثِ هیضاى ػْبهي ًِ يي اص  حؼت هَسد ثشای ّشخ تؼبًٍي ظشف هذت يٌؼبل اص تبسيخ ثجت يب اكضايؾ ػشهبيِ -11 هبده

 خشيذاسی ًشدُ اًذ ٍسهِ ػْن كبدس ٍ تحَيل خَاّذ ًوَد.

چبپي ٍ داسای ؿوبسُ تشتیت ثَدُ ٍ ًبم تؼبًٍي ٍ ؿوبسُ ثجت آى ٍ هجلؾ اػوي ػاْن ٍ  خ ٍسهِ ػْن ثبيذ هتحذالـٌل -1تبصره

ًلاش اص اػوابی ّیئات هاذيشُ ًاِ داسای       تؼذاد ػْبهي ًِ ّش ٍسهِ ًوبيٌذُ آى اػت دس آى دسج ٍ ثِ اهوبی هذيشػبهل ٍ يي
هجلاؾ   خًـذُ تؼبًٍي ثبيذ ثِ اػوب گَاّیٌبهِ هَهت ػْن ًاِ هؼاشف تؼاذاد    اهوبی هدبص اػت ثشػذ؛ هبدام ًِ اٍسام ػْبم كبدس

 اػوي ٍ هجلؾ پشداخت ؿذُ اػت تحَيل ًوبيذ.

ى ثبيذ دس دكتش ػْبم تؼبًٍي ثاِ ثجات ثشػاذ.    ًبم ٍ ًـبًي ٍ تؼذاد ػْن ّشيي اص ػْبهذاساى ٍ هَاسد ًول ٍ اًتوبل آ -2تبصره

 اص ًظش ؿشًت كبهذ اػتجبس اػت. خّشًول ٍ اًتوبلي ًِ ثذٍى سػبيت تـشيلبت كَم ثؼول آيذ

 هقررات هربوط به عضويت -فصل دوم

 ًِ هدَص تبػیغ اص ٍصاست ًـاَس دسيبكات  يب اػتبى ّبی تبثؼِ ثخؾ يب ؿْشػتبى  ػوَيت دس تؼبًٍي ثشای دّیبسی -12هبده

 پزيش اػت: اًذاصی ؿذُ ثبؿٌذخ اهٌبى ًوَدُ ٍ ساُ
 ؿشايي ػوَهي -الق

 تبثؼیت خوَْسی اػالهي ايشاى. -1
 ػذم هوٌَػیت هبًًَي ٍ حدش. -2

 ػذم ػوَيت ّوضهبى دس تؼبًٍي هـبثِ. -3

 سػبيت هوشسات اػبػٌبهِ ٍ خشيذ حذاهل................. ػْن اص ػْبم تؼبًٍي. تؼْذٍ   ػوَيت ًتجي دسخَاػت -4

 ؿشايي اختلبكي -ة
1-............................... 

 ّب دسآيذ. تَاًذ ثِ ػوَيت تؼبًٍي دّیبسی كشكبس ؿخلیت حوَهي ًْبد دّیبسی هي

 چٌبًچِ ثِ ّاش دلیال )اػاتؼلبخ    داسًذخ دسّیبت هذيشُ ػوتدّیبساًي ًِ ثِ ًوبيٌذگي اص دّیبسی دس تؼبًٍي ری سثي  :1تبصره 

آًْب دس ؿشًت تؼبًٍي دّیبسی ّب ًیاض ًابى لان يٌاي خَاّاذ ثاَد ٍ       ّیبت هذيشُ  ػوت ثشًٌبس ؿًَذخاص ػوت دّیبس  ػضل ٍ...(
ثاِ ؿاشًت تؼابًٍي    ّیبت هذيشُ  خْت ؿشًت دس خلؼبتهَظق اػت دس اٍلیي كشكت ًوبيٌذُ هبًًَي خَد سا  سثي ری دّیبسی

 هؼشكي ًوبيذ.

ّبی تبصُ تأػیغ ٍ ٍاخذ ؿشاييخ ّیئت هذيشُ هٌلاق اػات دس اػاشع     دسكَست دسيبكت دسخَاػت ػوَيت دّیبسی :2تبصره

 ٍهت هوي ثشسػي هَهَع ٍ دسكَست ٍاخذ ؿشايي ثَدى ثب ػوَيت دّیبسی هشثَى هَاكوت ًوبيذ.

يتي ثاشای ػواَيت   احشاص ؿشايي ػوَيت ّش هتوبهي ثؼْذُ ّیئت هذيشُ اػت ٍ ّیچگًَاِ تجؼاین ياب هحاذٍد     -3 تبصره

ٍاخذيي ؿشايي ًجبيذ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ هگش ثِ ػجت ػذم ًلبيت اهٌبًبت ٍ ظشكیت تؼبًٍي ّیئت هذيشُ هٌلق اػت دس هَاسدی 
 ًٌذ. دسخَاػت ػوَيت آًْب سا سد خًِ هتوبهیبى كبهذ ّشيي اص ؿشايي هزًَس ثبؿٌذ

 ثبؿذ هيتؼبًٍي احشاص ؿشايي داًٍلجبى ػوَيت هجل اص اًتخبة اٍلیي ّیأت هذيشُ ثشػْذُ ّیأت هؤػغ  -4تبصره 

ثبؿذ هگش آًٌِ دس هشاسداد تشتیت ديگشی ؿشى ؿذُ  هؼئَلیت هبلي اػوبء دس تؼبًٍي هحذٍد ثِ هیضاى ػْن آًبى هي -13 هبده

 ثبؿذ.
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هبًَى( ثِ هیضاى ػشهبيِ هتؼلن ثاِ آًابى    17)هَهَع هبدُ تؼبًٍي ّبی ػوَهي تأهیي ًٌٌذُ ػشهبيِ هؼئَلیت دػتگبُ -تبصره

 هگش دس هشاسداد تشتیت ديگشی ؿشى ؿذُ ثبؿذ. هي ثبؿذ

 ًٌٌذ. اًذ ػول ّبيي ًِ دس حذٍد هَاًیي ٍ هوشسات تؼْذ ًشدُ ًلیِ اػوبء هٌللٌذ ثِ ٍظبيق ٍ هؼئَلیت - 14 هبده

كاَست ٍكاَل ًـاذى     خَد سا اص ػوَ ثب اخٌبس ًتجي هٌبلجِ ًوبيذ ٍ دستَاًذ تَػي ّیئت هذيشُ ًلت  تؼبًٍي هي -15 هبده

كاَست ػاذم تٌابكَ اص ثْابی ػاْبم ٍی       ًل هٌبلجابت ٍی اص تؼابًٍي ٍ دس   اص خسٍص اص تبسيخ اخٌبسًبهِ 30ًلت ٍ ػپشی ؿذى 
 اخؼِ خَاّذ ًشد.ًلت خَد ثِ ثذٌّبس هش ثبهي هبًذُثشداؿت ًٌذ ٍ ّشگبُ هجبلؾ هزًَس ًلبيت ًٌٌذ تؼبًٍي ثشای ٍكَل 

 تَاى آى سا هٌغ ًشد. اختیبسی اػت ٍ ًوي خخشٍج ػوَ اص تؼبًٍي - 16 هبده

 ًِ خشٍج اختیبسی ػوَ هَخت هشسی ثشای تؼبًٍي ثبؿذ ٍی هلضم ثِ خجشاى اػت. دسكَستي -تبصره

 ؿَد: دس هَاسد صيش ػوَ اص تؼبًٍي اخشاج هي -17 هبده

ثِ اػتٌبد گضاسؽ هٌتَة هشاخاغ   خايي اػبػٌبهِ اختلبكي ػوَيت هوشس دس اص دػت دادى ّشيي اص ؿشايي ػوَهي يب -1
 .سثي ری

سٍص ٍ  15اخٌبسًتجي تَػي ّیئات هاذيشُ ثاِ كبكالِ      ػذم سػبيت هوشسات اػبػٌبهِ ٍػبيش تؼْذات هبًًَي پغ اص دٍ -2
 سٍص اص تبسيخ اخٌبس دٍم. 15گزؿتي 

هذت يٌؼبل آى سا خجشاى ًوبيذ يب اًدبم اػوبلي ًاِ ثاِ   استٌبة اػوبلي ًِ هَخت صيبى هبدی ؿَد ٍ ٍی ًتَاًذ ظشف  -3
 حیثیت ٍ اػتجبس تؼبًٍي لٌوِ ٍاسد ًٌذ ٍ يب ثب تؼبًٍي سهبثتي ًبػبلن ًوبيذ.

 ثَد. خَاّذ   ػبدی  ّیئت هذيشُ يب ثبصسػبى ٍ تلَيت هدوغ ػوَهي ّشيي اص پیـٌْبد  ثِ تـخیق هَاسد كَم ثٌب -تبصره

اسصؽ ػْبم ػوَ ثشاػبع ...................... هحبػاجِ ٍ   خاًحالل ٍ اخشاج خاػتؼلب خدسكَست لـَ ػوَيت ثِ ػجت كَت -18 هبده

ثِ اٍ يب ٍسثاِ   خثِ ديَى تؼبًٍي تجذيل هیـَد ٍ پغ اص ًؼشثذّي ٍی ثِ تؼبًٍي  خپغ اص هٌظَسًوَدى ػبيشحوَم ٍ هٌبلجبت ٍی
 خَاّذؿذ. اؽ ظشف هذت ػِ هبُ پشداخت ٍ تؼَيِ حؼبة

هدواَع  ؿابهل   اسصؽ ٍياظُ  خهیابًگیي اسصؽ سٍص ٍ اسصؽ دكتاشی   خاسصؽ اػوي خخبی خبلي هي تَاى اص ّشيي اص سٍؿْبی هیوت سٍص دس)
 (ّب توؼین ثش ػْبم ٍ يب ّش سٍؽ هٌبػت ديگش اػتلبدُ ًشد. اسصؽ اػوي ٍ اًذٍختِ

دسكَستیٌِ دّیبسی توبهب ًوبيذ ًِ ػْن دّیبسی اص ػیي اهَال تؼبًٍي پشداخت ؿَد ٍ تشاهي يب هلابلحِ هوٌاي    -19هبده 

ًجبؿذخ چٌبًچِ ػیيخ هبثل ٍاگزاسی ثَدُ ٍ ثِ تـخیق ّیئت هذيشُ هَخت اخالل ٍ هشس كبحؾ ثِ اػواب ٍ تؼابًٍي ًگاشدد آى    
 ؿَد. هؼوت اص اهَال تؼلین دّیبسی هي

 تعبونياركبى   -فصل سوم

 اسًبى تؼبًٍي ػجبستؼت اص : -21 هبده

 ثبصسع/ثبصسػبى.  -3ّیئت هذيشُ              -2هدوغ ػوَهي       -1         

 هجوع عووهي: -

چگاًَگي  . گاشدد  تـٌیل هيالؼبدُ  هدوغ ػوَهي ػبدی ٍ هدوغ ػوَهي كَمثِ دٍ كَست هدبهغ ػوَهي تؼبًٍي   -21 هبده

هابًَى ثخاؾ    33هبدُ  3ًبهِ تـٌیل هدوغ ػوَهي هَهَع تجلشُ  هوشسات هشثًَِ هٌبثن آيیيتـٌیل هدوغ ػوَهي ٍ ػبيش 
 تؼبًٍي خَاّذ ثَد.

 . كَست هي گیشد ...................................اص ًشين .......................... اػوبدػَت اص هدبهغ ػوَهي ٍ اػالم تلویوبت ثِ  -تبصره
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ياب  ثِ آخشيي اهبهتگبُ هبًًَي اػالم ؿاذُ ػواَ ثاِ تؼابًٍي     سٍصًبهِ ّبی ًثیشاالًتـبسخ پؼت ػلبسؿي يٌي اص سٍؽ ّبی اًتـبس آگْي دس )
 ( سا اًتخبة ًوبيیذ. ديگش سٍؽ ّبی هبثل اثجبت

 هيئت هذيره: - 

ػواَ  ..... ًلاش  ....... ػواَ اكالي ٍ   ًلاش  .......... ّیأت هاذيشُ هشًات اص   اداسُ اهَس تؼبًٍي ًجن اػبػٌبهِ ثش ػْذُ  -22 هبده

الجذل دس يي ًَثت ثِ ػول  اًتخبة اػوبی اكلي ٍ ػلي .ؿًَذ الجذل اػت ًِ اص ثیي اػوبء ثشای هذت ػِ ػبل اًتخبة هي ػلي
ت اًتخبة اػوبی ّیبؿًَذ.  الجذل هحؼَة هي آيذ ٍ داسًذگبى اًثشيت ًؼجي آساء ثؼذ اص اػوبی اكلي ثِ تشتیت اػوبی ػلي هي

 هذيشُ ثشای ثیؾ اص دٍ دٍسُ هتَالي ثب اًتخبة حذاهل دٍ ػَم اػوبی حبهش دس هدوغ ػوَهي ثالهبًغ اػت.

َ  20ّبی ثب ثیؾ اص  ػوَ ػلي الجذل ٍ دس تؼبًٍي 2ػوَ اكلي ٍ  3ّیئت هذيشُ هشًت اص  خػوَ 20ثب ًوتش اص  دّیبسی ّبی دس تؼبًٍي)  ّیئات   خػوا
 (.ػوَ ػلي الجذل ثبؿذ 3ػوَ اكلي ٍ  5هذيشُ هشًت اص 

/  1ّیأت هذيشُ دس اٍلیي خلؼِ اص هیبى خَد يي ًلش سا ثؼٌَاى سئیغ ّیأت هذيشُ يي ًلش سا ثؼٌَاى ًبئت سئیغ ٍ  -1تبصره 

 ًٌذ. ًلش سا ثؼٌَاى هٌـي اًتخبة هي 2

كَتخ هوٌَػیت هبًًَي ٍ يب ؿیجت ؿیش هَخِ هٌشس ّش يي اص اػوبی اكلي ّیبت هذيشُ يٌي اص  خدس كَست اػتؼلبء -2تبصره

ؿیجت ؿیش هَخاِ هٌاشس ثاِ     .دؿَالجذل ثِ تشتیت آساء ثیـتش ثشای ثویِ هذت هوشس خبًـیي ٍی دس ّیأت هذيشُ هي  اػوبی ػلي
ِ حذاهل دس چْبس خلؼِ هتَالي ٍ ياب ّـات خلؼاِ    خ ثذٍى ػزس هَخًبهِ دػَت اسػبلؿَد ًِ ػوَخ ػلیشؿن  دی اًالم هيسهَا

 ؿیش هتَالي ًي يٌؼبل دس خلؼبت ّیأت هذيشُ حبهش ًـَد.

تَاًٌذ ثب تلَيت هدوغ ػوَهي حوَم ٍ هضايب دسيبكت ًوبيٌذ. دس كَستي ًاِ ػواَ ّیاأت     اػوبی ّیأت هذيشُ هي -3تبصره

ًٌذ. حاذاهل ٍ حاذاًثش حواَم ٍ     ؼِ ٍ پبداؽ دسيبكت هيگیشد دس تؼبًٍي هشثَى كشكبس حن خل هذيشُ اص هحل ديگشی حوَم هي
 هدوغ ػوَهي تؼبًٍي اػت.تلَيت هَسد  هضايبی ّیأت هذيشُ ٍ پبداؽ آًبى ٍ هَاسد اػتثٌبء ثِ هَخت دػتَس الؼول

دس كبكلِ هذت الصم ثشای اًتخبة ٍ تٌویل اػوبی ّیاأت   خًِ ّیأت هذيشُ اص اًثشيت هوشس خبسج ؿَد دس هَاسدی -4تبصره 

ثشای خبًـایٌي اؿخبكاي    خؿَد ًِ ثِ هٌظَس اداسُ اهَس خبسی تؼبًٍي ثِ ٍصاست تؼبٍى ًبس ٍ سكبُ اختوبػي اختیبس دادُ هي خهذيشُ
ٍ حذاًثش  هَهتثِ ًَس ا ًٌٌذ اص هیبى اػوبی تؼبًٍي تؼذاد الصم س ًِ ثِ يٌي اص داليل كَم دس خلؼبت ّیأت هذيشُ ؿشًت ًوي

 ثشای هذت پٌح هبُ هٌلَة ًوبيذ.

دسكَست اػتؼلبی دػتِ خوؼي ّیبت هذيشُ ٍ هجَلي آى تَػي هدوغ ػوَهي كَم الؼبدُ تؼبًٍيخ هدوغ  ػواَهي   -5تبصره 

ُخ هدواغ  ٍ دس كَست ػضل اػوب ّیابت هاذيش  ػبدی ثٌب ثِ دػَت ّیبت هذيشُ هؼتؼلي ٍ يب ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػي 
ػوَهي ػبدی ثٌب ثِ دػَت ثبصسع هبًًَي تؼبًٍي يب ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػي ثشای اًتخبة ّیبت هذيشُ خذيذ تـاٌیل  

 هي ؿَد.  

 ًِ ّیأت هذيشُ خذيذ اًتخبة ًـاذُ ثبؿاذ ّیئات هاذيشُ     پغ اص اًووبی هذت هأهَسيت ّیئت هذيشُ دس كَستي - 23 هبده

ّیئت هذيشُ خذيذ ًوبًبى ثِ ٍظبيق خَد دس تؼبًٍي اداهِ دادُ ٍ هؼائَلیت اداسُ اهاَس تؼابًٍي سا ثاش     هَخَد تب اًتخبة ٍ هجَلي 
 ػْذُ خَاّذ داؿت.

ّیأت هذيشُ هٌلق اػت ثالكبكلِ ثؼذ اص اًتخبةخ ثشای اداسُ اهَس ٍ اخشای تلویوبت هدوغ ػوَهي ٍ ّیأت هذيشُ   –24 هبده

ٍ يب خبسج اص آى ثشای هذت ػِ ػبل ثِ ػٌَاى هذيش ػبهل اًتخبة ًٌذ. ًلت ٍ ػضل  كشد ٍاخذ ؿشايٌي سا اص ثیي اػوبی تؼبًٍي
ٍ هجَل اػتؼلبی هذيش ػبهل ٍ ًظبست ثش ػولٌشد ٍ تؼییي حذٍد اختیبساتخ ٍظبيق ٍ هیضاى حوَم ٍ هضايبی ٍی ثش ػْاذُ ّیاأت   

 ثبؿذ ٍ اًتخبة هدذد هذيش ػبهل ثالهبًغ اػت. هذيشُ هي
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خلؼبت ّیئت هذيشُ ّش دٍ ّلتِ يٌجبس دس هَػذ ٍ هحل هؼیٌي ًِ هجالس ثِ تلَيت ّیئت هذيشُ سػایذُ ثاب حواَس     –25 هبده

يبثذ ٍ ثشای اتخبر تلوین سای اًثشيات اػواب حبهاش دس خلؼاِ      ثیؾ اص ًلق اػوبی اكلي ّیئت هذيشُ تـٌیل ٍ سػویت هي
گشدد ٍ ثبهوبی اػوبی حبهاش   دلؼبت ّیئت هذيشُ ثجت هيهشٍسی اػت. تلویوبت ّیئت هذيشُ دس دكتشی ثِ ًبم دكتش كَست

 سػذ. دس خلؼِ هي

الؼبدُ ّیئت هذيشُ ثب دػَت ًتجي سئیغ يب ًبئت سئیغ ّیئت هذيشُ يب هذيشػبهل ٍ دس كَست ػذم دػَت  خلؼِ كَم –تبصره

 گشدد. ًتجي آًبى ثب دػَت ًتجي اًثشيت اػوبی ّیئت هذيشُ تـٌیل هي

ػوَهي هاشاس دادُ   دس هَاسدی ًِ ثِ هَخت اػبػٌبهِ اتخبر تلوین دسثبسُ آًْب دس كالحیت هدبهغ ّیئت هذيشُ خض –26 هبده

هَهَع ٍ ػولیبت تؼبًٍي ثب سػبيت هَاًیي ٍ هوشسات خابسی ٍ اػبػاٌبهِ ٍ هلاَثبت     خدس ػبيش هَاسد ٍ ثشای تحون اّذاف خؿذُ
داس  هدبهغ ػوَهي ٍ سػبيت كشكِ ٍ كالح تؼبًٍي ٍ اػوب داسای اختیبسات الصم خْت اداسُ اهَس تؼبًٍي ثاَدُ ٍ هٌدولاِ ػْاذُ   

 اًدبم ٍظبيق ريل اػت:
 الؼبدُ كَم ٍدػَت هدوغ ػوَهي ػبدی  .1

 تلویوبت هدبهغ ػوَهي ٍ ػبيش هوشسات هشثَى.اخشای اػبػٌبهِ ٍ  .2

 .یحذٍد ٍظبيق ٍ اختیبسات ٍ تؼییيًلت ٍ ػضل ٍ هجَل ٍ اػتؼلبی هذيشػبهل ٍ ًظبست ثش ػولیبت ٍی ٍ  .3

هجَل دسخَاػت ػوَيت ٍ اخز تلوین ًؼجت ثِ اًتوبل ػْبم اػوب ثِ يٌذيگش ٍ دسيبكت اػتؼلبی ّشياي اص اػوابی    .4
 ّیئت هذيشُ.

خبسی ؿشًت ٍ سػیذگي ثِ حؼبثْب ٍ اسائِ ثِ ثبصسع / ثبصسػبى ٍ تؼلین ثاِ هَهاغ گاضاسؽ هابلي ٍ     ًظبست ثش هخبسج  .5
 ٍتشاصًبهِ ثِ هدوغ ػوَهي.

 ّب ٍ ثَدخِ ٍ ػبيش پیـٌْبدات ٍ اسائِ ثِ هدوغ ػوَهي خْت اتخبر تلوین. ّب ٍ ثشًبهِ تْیِ ٍ تٌظین ًشح .6

 ؼبًٍي ٍتوذين آى ثِ هدوغ ػوَهي ثشای تلَيت.ّبی داخلي ت دػتَسالؼولّب ٍ  آيیي ًبهِتْیِ ٍ تٌظین  .7

 .ثِ هدوغ ػوَهي اػوب ّیبت هذيشُپیـٌْبد دػتَسالؼول تؼییي حوَم ٍ هضايب خ حن خلؼِ ٍ پبداؽ  .8

 .ًَیل ؿیشتّب ثب حن  ٍ ػبيش ػبصهبى ّب ٍ هشاخغ هبًًَي تؼییي ًوبيٌذُ يب ًٍیل دس دادگبُ .9
ّبيي ًِ تؼبًٍي دس آًْاب   دس خلؼبت هدوغ ػوَهي ؿشًتْب ٍ اتحبديِ تؼییي ًوبيٌذُ اص ثیي اػوبی تؼبًٍي ثشای حوَس .10

 هـبسًت داسد.

ثشای هشاسدادّاب ٍ اػاٌبد   هذيشػبهل( لش اص اػوبی ّیئت هذيشُ ثِ اتلبم ً يي يب دٍ)تؼییي ٍ هؼشكي كبحجبى اهوبی هدبص  .11
 تؼْذآٍس تؼبًٍي.

ٍ يب ثِ اػتجبس تلذی اداسُ اهاَس تؼابًٍي ثاش ػْاذُ      اًدبم ػبيش ٍظبيق ٍ تٌبلیلي ًِ ثِ هَخت ايي اػبػٌبهِ هؼتویوبس .12
 ّیئت هذيشُ گزاسدُ ؿذُ اػت.

اياي ًوبيٌاذگي سا دس    خّیئت هذيشُ ًوبيٌذُ هبًًَي تؼبًٍي اػت ٍ هیتَاًذ هؼتویوبس ٍ يب ثاب ًٍبلات ثاب حان تًَیال      –27 هبده

هذيشُ دس هوبثل تؼبًٍي هؼئَلیت ًٍیل دس هوبثل هًَل . هؼئَلیت ّیئت ٍ ػبيش ػبصهبًْب اػوبل ًٌذ خًَي دادگبّْب ٍ هشاخغ هبً
 اػت.

ای خَاّاذ ثاَد ًاِ دس     ًبهِ ثبصسع/ ثبصسػبى  تبثغ آئیي خهذيشػبهل خهؼبهالت تؼبًٍي ثب ّش يي اص اػوب ّیئت هذيشُ –28 هبده

 سػذ. ثِ تلَيت هدوغ ػوَهي ػبدی تؼبًٍي هي ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػيچبسچَة دػتَسالؼول 
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يي اص اػوب ّیئت هذيشُ حن ًاذاسد اص اختیابسات    ّیئت هذيشُ ٍظبئق خَد سا ثِ كَست خوؼي اًدبم هیذّذ ٍ ّیچ –29 هبده

هٌلشداس اػتلبدُ ًٌذ هگش دس هَاسد خبف ًِ ًٍبلت يب ًوبيٌذگي ًتجي اص ًشف ّیئت هذيشُ داؿاتِ ثبؿاذ. ّیئات هاذيشُ      خّیبت
 .ْبسم آساء ثِ هذيشػبهل تلَين ًٌذثشيت ػِ چهیتَاًذ هؼوتي اص اختیبسات خَد سا ثب اً

تحَيل ٍ تحَل ٍ اًتوبل هؼئَلیت اص ّیئت هذيشُ ػبثن ثِ ّیئت هذيشُ ثؼذی ثبيذ ثالكبكالِ ثؼاذ اص تابسيخ هجاَلي      –31هبده

دكبتش ٍ كَست گیشد ٍ ًلیِ اٍسام ٍ اػٌبد ٍ ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػيػوت ّیئت هذيشُ ٍ تبئیذ كحت اًتخبثبت تَػي 
 ّبی تؼبًٍي ثِ ّیئت هذيشُ خذيذ تحَيل ٍ پاغ اص ثجات تـییاشات دس اداسُ ثجات ؿاشًتْب تشتیات هؼشكاي        حؼبثْب ٍ هَخَدی

 وبّبی هدبص دادُ ؿَد.ها

هاذت   (دس كَست ػذم كَت يب هجَل اػتؼلب يب ثشًٌبسی ّیئات هاذيشُ هجلاي   )ؿشٍع تلذی هـشٍى ثِ ايي اػت ًِ   -تبصره

تب صهبًیٌِ تشتیت هؼشكي اهوابّبی هدابص دادُ ًـاذُ ّیئات      خهبهَسيت آًْب خبتوِ يبكتِ ثبؿذ. ثؼذ اص هبًًَي ؿذى ؿشٍع تلذی
تَاًذ اختیبسات هحذٍدی سا ثِ ّیئت هذيشُ هجلي تلَين ًٌذ ٍ دس ّش حبل ّش اهذام ثبيذ ثب تلوین ّیئت هذيشُ  هذيشُ خذيذ هي

 خذيذ ثبؿذ.

ًول ٍ اًتوبل ثبيذ دس كَستودلؼي هٌؼٌغ ٍ ثِ اهوبی اًثشيت اػوبی ّیئت هذيشُ ػبثن ٍ اػوبی ّیئت  هشاتت – 31 هبده

 ثشػذ. كَستودلغ هزًَس ثبيذ خضٍ اػٌبد ؿشًت ًگْذاسی ؿَد. تؼبًٍيهذيشُ خذيذ ٍ ثبصسع/ ثبصسػبى 

ف ؿیشهدبص دس اهَال ؿیش ٍ خیبًات دس  دس كَستیٌِ اػوبی ّیئت هذيشُ هجلي اهذام ثِ تحَيل ًٌوبيٌذ ثِ ػٌَاى هتلش –تبصره

 گیشًذ. اهبًت تحت تؼویت هشاس هي

اػتؼلبی ّش يي اص اػوبی ّیئت هذيشُ تب تؼییي ػوَ خذيذ ٍ هجَلي ػوت آى ساكغ هؼئَلیت ًؼاجت ثاِ ٍظابيق     –32 هبده

 ًخَاّذ ثَد.

تَاًذ ػوت ثبصسػي يب هذيشيت ػبهل ٍ  هذيشػبهل تؼبًٍي ًوي ٍثبصسع/ ثبصسػبى  يي اص اػوبی ّیئت هذيشُخ ّیچ – 33 هبده

 يب ػوَيت ّیئت هذيشُ ؿشًت تؼبًٍي ديگشی سا ثب هَهَع ٍ كؼبلیت هـبثِ هجَل ًٌذ.

ًخؼتیي ّیئت هذيشُ تؼبًٍي هَظق اػت ظشف يٌوبُ اص تبسيخ خلؼِ هدوغ ػوَهي ػبدی ثاشای ثجات تؼابًٍي دس     –34 هبده

 ذ.كالحیت اهذام ًٌ هشاخغ ری

 ثبيذ ٍاخذ ؿشايي صيش ثبؿٌذ :تؼبًٍي اػوبی ّیأت هذيشُ خ هذيش ػبهل ٍ ثبصسػبى  –35 هبده

 ؿشايي ػوَهي -الق
 ؿشى ٍثبهت ٍ اهبًت( خدس تؼبًٍیْبی هتـٌل اص اهلیتْبی ديٌي ؿٌبختِ ؿذُ دس هبًَى اػبػي)ايوبى ٍ تؼْذ ثِ اػالم  .1

 .هحدَس ًجَدىهبًًَي ٍ  ًذاؿتي هٌغ .2

 .خؼل اػٌبدًـَس ٍ ػذم هحٌَهیت ثِ اهٌیت ػلیِ ػذم ػوَيت دس گشٍّْبی هحبسة ٍ ػذم استٌبة خشائن  .3

تلشف ؿیشهبًًَي دس اهَال دٍلتي ٍ  ختذلیغ خخیبًت دس اهبًت خًالّجشداسی خاختالع خاستـبء ثِ ػذم ػبثوِ هحٌَهیت .4
  .ٍسؿٌؼتگي ثِ تولیش

 ؿشايي اختلبكي -ة
 ػالٍُ ثش ؿشايي ػوَهي كَم ثبيؼتي داسای ؿشايي اخلبكي صيش ثبؿٌذ: ػبهل ٍ ثبصسػبى تؼبًٍياػوبی ّیأت هذيشُخ هذيش  

 .تدشثِ الصم ثشای اًدبم ٍظبيق هحَلِ يبداسا ثَدى اًالػبت  .1
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ّابی   حؼبثذاسی خاهتلبد ٍ ػبيش گشايؾ دس صهیٌِ هذيشيتخ حذاهل هذسى كَم ديپلن() داسا ثَدى تحلیالت داًـگبّي .2
 .عهشتجي ثشای ثبصس

 . داؿتي حذاهل هذسى تحلیلي كَم ديپلن ثشای هذيشػبهل  .3

 آؿٌبيي ثب هَاًیي ٍ هوشسات ثخؾ تؼبٍى ٍ دّیبسی ّب . .4

 داؿتِ ثبؿذ. ػیي حبل هذيشيت ػبهل ثیؾ اص يي ؿشًت سا دس ّیچٌغ ًوي تَاًذ هبًَى تدبست 126ٍكن هبدُ : تبصره 

 ببزرسي  – 

اؿخبف حویوي يب حوَهي سا ثشای هذت يي ػبل هبلي ثِ ػٌاَاى ثابصسع/ ثبصسػابى    . اص ...هدوغ ػوَهي ػبدی ... –36 هبده

 (تؼذاد ثبصسػبى ػذد كشد ثبؿذ هثالس يي يب ػِ ًلش) اًتخبة هدذد آًبى ثالهبًغ اػت. .اًتخبة هیٌٌذ

 تؼذاد ػلي الجذل اًتخبة هي ؿَد( ًلش ثبصسع ٍ ثِ ّوبى 3ػوَ  20ّبی ثب ثیؾ اص  ػوَ يي ًلش ثبصسع ٍ دستؼبًٍي 20دستؼبًٍي ثب ًوتش اص ) 

ّیئت هذيشُ هٌلاق اػات ظاشف دُ سٍص     خدس كَست كَت يب هوٌَػیت هبًًَي ٍ يب اػتؼلبی ثبصسع/ ثبصسػبى اكلي –1تبصره

 الجذل سا ثِ تشتیت آساء ثیـتش ثشای ثویِ هذت دػَت  ًوبيذ . ثبصسع/ ثبصسػبى ػلي

 الضحوِ ٍ پبداؽ ثبصسػبى ثب تلَيت هدوغ ػوَهي تؼییي هیگشدد. حن –2تبصره

اًذ ثبصسع/ ثبصسػبى هجلي ًوبًبى هؼئَلیت ثبصسػي  تب صهبًي ًِ ثبصسع/ ثبصسػبى خذيذ اًتخبة ٍ هجَلي ػوت ًٌشدُ –3تبصره

 سا ثِ ػْذُ داسًذ.

 ٍظبيق ثبصسػبى تؼبًٍي ثِ ؿشح صيش اػت: –37 هبده

م ًحَُ اداسُ اهَس تؼبًٍي ٍ ػولیبت ٍ هؼبهالت اًدبم ؿذُ ثاب اػبػاٌبهِ ٍ هاَاًیي ٍ هواشسات ٍ     ًظبست هؼتوش ثش اًٌجب -
 ّبی هشثًَِ . دػتَسالؼول

ثَدخاِ   خّبی ػولٌشد ٍ ػاَد ٍ صيابى   ی هبلي اص هجیل تشاصًبهِ ٍ حؼبةّب كَست –اػٌبد  خدكبتش خّب سػیذگي ثِ حؼبة -
ؿخلبس ٍ يب دس كَست لضٍم ثب اػاتلبدُ اص ًبسؿاٌبع ًاِ دس اياي      خهدوغ ػوَهي خپیـٌْبدی ٍ گضاسؿبت ّیئت هذيشُ

 كَست پشداخت ّضيٌِ ًبسؿٌبع ثب تلَيت هدوغ ػوَهي ثش ػْذُ تؼبًٍي خَاّذ ثَد.

 .سثي ریسػیذگي ثِ ؿٌبيبت اػوبء ٍ اسائِ گضاسؽ ثِ هدوغ ػوَهي ٍ هشاخغ  -

 شُ ٍ هذيشػبهل ٍ توبهبی سكغ ًوق.تزًش ًتجي تخللبت هَخَد دس ًحَُ اداسُ اهَس تؼبًٍي ثِ ّیئت هذي -

ّبی حؼبثشػي ٍ گضاسؽ ًتیدِ سػیذگي ثِ هدوغ ػوَهي تؼابًٍي ٍ   ًظبست ثش اًدبم حؼبثشػي ٍ سػیذگي ثِ گضاسؽ -
 .سثي ریهشاخغ 

ثبصسع هَظق اػت / ثبصسػبى هَظلٌذ / گضاسؽ خبهؼي ساخغ ثِ ٍهؼیت تؼبًٍي ثِ هدوغ ػواَهي ػابدی ػابلیبًِ     –1تبصره

سٍص هجل اص تـٌیل هدوغ ػوَهي ػبدی ػبلیبًِ خْت هشاخؼِ كبحجبى ػْبم دس هشًض  10گضاسؽ ثبصسع ثبيذ الاهل تؼلین ًٌذ. 
تَاًذ ثِ تٌْبيي ٍظبيق خَد سا اًدابم دّاذ. لایٌي     تؼبًٍي آهبدُ ثبؿذ. دس كَستیٌِ تؼبًٍي ثبصسػبى هتؼذد داؿتِ ثبؿذ ّشيي هي

هَاسد اختالف ثب رًش دلیل دس گاضاسؽ   خكَست ٍخَد اختالف ًظش ثیي ثبصسػبى ًلیِ ثبصسػبى ثبيذ گضاسؽ ٍاحذی تْیِ ًٌٌذ. دس
 رًش خَاّذ ؿذ.

تَاًٌاذ ثاذٍى حان سای دس     تَاًاذ/ هاي   ثبصسع/ ثبصسػبى حن دخبلت هؼتوین دس اداسُ اهَس تؼبًٍي سا ًذاؿتِ ٍلي هي –2تبصره

 ی تؼبًٍي اظْبس ًظش داسد/ داسًذ.خلؼبت ّیئت هذيشُ ؿشًت ًٌذ/ ًٌٌذ ٍ ًظشات خَد سا ًؼجت ثِ هؼبئل خبس

دس كَستیٌِ ّشيي اص ثبصسػبى تـخیق دّذ ًِ ّیئت هذيشُ ٍ يب هاذيشػبهل دس اًدابم ٍظابيق هحَلاِ هشتٌات       –38 هبده

الؼابدُ ثاشای    هٌلق اػت اص ّیئت هذيشُ توبهبی ثشگضاسی هدوغ ػواَهي كاَم   خدٌّذ تخللي ؿذُ ٍ ثِ تزًشات تشتیت اثش ًوي
 سػیذگي ثِ گضاسؽ خَد سا ثٌوبيذ.
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ثبصسع/ ثبصسػبى ًؼجت ثِ تخللبتي ًِ دس اًدبم ٍظبيق خَد هشتٌت هیـَد ًجن هَاػذ ػوَهي هشثَى ثِ هؼئَلیت  –39 هبده

 هذًي هؼئَل اػت.

 فصل چهبرم : هقررات هبلي 

هبُ ّوبى ػبل / ػبل ثؼذ / خَاّذ ثَد ثبػتثٌبی    تذای ػبل هبلي تؼبًٍي اٍل كشٍسديي هبُ ٍ اًتْبی آى آخش اػلٌذاث –41 هبده

 ػبل اٍل تبػیغ ًِ اص تبسيخ تـٌیل تب پبيبى اػلٌذهبُ اػت.

ّبی ػولٌشد  حؼبةّبی هبلي پبيبى دٍسُ اص هجیل تشاصًبهِ ٍ  كَست خّب ای اص گضاسؽ ّیئت هذيشُ هَظق اػت ًؼخِ –41 هبده

 سٍص هجال اص  30پیـٌْبد ًحَُ توؼین ػَد خبلق ٍ ثَدخِ پیـٌْبدی ػبل ثؼذ سا پغ اص آهبدُ ؿذى حاذاًثش تاب    خٍ ػَد ٍ صيبى

تبسيخ تـٌیل خلؼِ هدوغ ػوَهي ػبدی ػبالًِ ثشای سػیذگي ثِ ثبصسع/ ثبصسػبى تؼلین ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثاش آى ّاش ػاِ هابُ     
ّبی تؼبًٍي سا ّوشاُ ثب تدضيِ ٍ تحلیل كؼبلیت ػِ هبِّ تؼبًٍي تْیِ ٍ دس اختیبس ثبصسع/ثبصسػبى هشاس  يٌجبس تشاص آصهبيـي حؼبة

 ذ.ًوبياسػبل ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػي ثِ ًیض سا  ًؼخِ اص آىدّذ ٍ 

تَاًذ گضاسؽ ٍ ياب ؿاٌبيبت خاَد سا ثاِ      ّشيي اص اػوب دس كَست هـبّذُ ًوق يب تخلق دس اداسُ اهَس تؼبًٍي هي –42 هبده

هٌبتجاِ   ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػيثب  خثبصسع/ ثبصسػبى اػالم ًوبيذ ٍ دس كَست ػذم اخز ًتیدِ ٍ ثبهي ثَدى ثش ؿٌبيت
هضثَس ًِ ثِ ًَس ًتجي ٍ سػوي اثالؽ هیـاَد خَاّاذ    بٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػيٍصاست تؼًٌذ. ّیئت هذيشُ هٌلق ثِ اخشای ًظش 

 ثَد. 
ّوٌبسی ثٌوبيٌذ ٍ ًلیِ  ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ٍ سكبُ اختوبػيحؼبثشع يب حؼبثشػبى هٌتخت  خهذيشاى تؼبًٍي هَظلٌذ ثب ًبسؿٌبػبى

 اػٌبد ٍ هذاسى هَسد ًیبص سا دس اختیبسؿبى هشاس دٌّذ.

ّبی هتاذاٍل ٍ   سٍؽ خسػبيت اكَل ٍ هَاصيي خی هبليّب كَستِ ٍ تٌظین اػٌبد حؼبثذاسی ٍ دكبتش هبًًَي ٍ دس تْی –43 هبده

 هبثل هجَل ٍ هَاًیي ٍ هوشسات خبسی الضاهي اػت.

ّذايب ٍ ًوٌْبی ثالػَم دس كَستي ًِ اص ًشف اػٌبء ًٌٌذُ ثشای هلشف خبكي تؼییي ًـذُ ثبؿاذ اگاش ًواذی     -44 هبده

 سآهذ ٍ اگش ؿیش ًوذی ثبؿذ توَين ٍثِ حؼبة دسآهذ هٌظَس خَاّذ ؿذ.دثبؿذ ثحؼبة 

ّیأت هذيشُ ثب اهوبّبی هدبص هؼشكاي   تپغ اص تلَي خٍ ػبيش هؤػؼبت اػتجبسی ّب اكتتبح ّش ًَع حؼبة ًضد ثبًي -45 هبده

 ؿذُ اص ًشف ّیأت هذيشُ اهٌبى پزيش خَاّذ ثَد.

 ؿَد:  ق تؼبًٍي دس ّش ػبل هبلي ثِ تشتیت صيش توؼین هيلػَد خب - 46 هبده

 ؿَد.  ػبدی ثِ ػٌَاى رخیشُ هبًًَي هٌظَس هي ياص حذاهل پٌح دسكذ ثِ ثبال ثب تلَيت هدوغ ػوَه -1
ثؼٌَاى اًذٍختِ احتیبًي ثِ پیـٌْبد ّیئت هاذيشُ ٍ تلاَيت هدواغ ػواَهي ػابدی ثاِ       حذاًثش پٌح دسكذ اص ػَد خبلق  -2

 اػت. گشدد ٍ ًحَُ هلشف آى ثب تلَيت هدوغ ػوَهي ػبدی س هيحؼبة هشثًَِ هٌظَ

هذيشاى ٍ ثبصسػبى ثِ پیـٌْبد ّیأت هذيشُ ٍ تلَيت هدواغ   خًبسًٌبى خدسكذ اص ػَد خْت پبداؽ ثِ اػوبءحذ اًثش ........  -3
 ؿَد. ػوَهي ػبدی تخلیق دادُ هي

 گشدد. توؼین هي...................................................................................... پغ اص ٍهغ ٍخَُ كَم ثبهیوبًذُ ػَد خبلق  -4

رخیشُ هبًًَي تب صهبًي ًِ هجلؾ ًل رخیشُ حبكل اص دسآهذّبی هزًَس ثِ هیضاى يي چْبسم هؼذل ػشهبيِ ػِ ػابل   -1تبصره

 اخیش تؼبًٍي ًشػیذُ ثبؿذ الضاهي اػت.
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تَاًذ ثب تلَيت هدوغ ػوَهي ػبدی تب حذاًثش يي دٍم رخیشُ هبًًَي سا خْت اكضايؾ ػشهبيِ خاَد ثاِ    تؼبًٍي هي -2تبصره

 ًبس ثشد. اػتلبدُ هدذد اص ثبهیوبًذُ آى خْت اكضايؾ ػشهبيِ هدبص ًیؼت.

اًدبم اهَس خیشياِ ٍ   تَاًذ اص هحل اًذٍختِ احتیبًي ثب تلَيت هدوغ ػوَهي ػبدی هجلـي سا ثشای ّیئت هذيشُ هي -3تبصره

 ػبم الوٌلؼِ تخلیق دّذ. 

 فصل پنجن : هقررات هختلف

دس تؼابًٍي   خهبًَى ثخؾ تؼابًٍي ًاِ ثاذٍى ػواَيت     17ّب ٍ هَػؼبت هَهَع هبدُ  ؿشًت خّب ّش يي اص دػتگبُ -47 هبده

ٍ حوَس دس خلؼبت هدابهغ ػواَهي ٍ ّیئات      ای ثشای ًظبست ثش تؼبًٍي تَاًذ ًوبيٌذُ هـبسًت يب ػشهبيِ گزاسی ًشدُ ثبؿذ هي
 هذيشُ ثِ ػٌَاى ًبظش داؿتِ ثبؿذ.

ي ًٌٌذُ اػتجبس ٍ ادؿبم يب تـییش هَادی اص اػبػٌبهِ تؼبًٍي ًِ هـبيش ؿشٍى ٍ هشاسدادّبی هٌؼوذ ثب هٌبثغ تأهی خاًحالل -48 هبده

 گزاسی ٍ هـبسًت ثبؿذ هًََل ثِ هَاكوت هشاخغ هزًَس خَاّذ ثَد. ًوي هبلي ٍ اهٌبًبت هختلق ٍ ػشهبيِ

ٍصاست تؼبٍىخ ًبس ؼوي اص هَاد اػبػٌبهِ سا تلَيت ًٌذ دسكَست تأئیذ ثالؼبدُ تـییش  وغ ػوَهي كَمددس كَستیٌِ ه -49 هبده

 هبًَى ثخؾ تؼبًٍي( هؼتجش خَاّذ ثَد.)اص خْت اًٌجبم ثب  ٍ سكبُ اختوبػي

 ّب دس اختیبس تؼبًٍي هشاسگشكتِ ثب اًحالل آى ثبيذ هؼتشد ؿَد. ًلیِ اهَالي ًِ اص هٌبثغ ػوَهي دٍلتي ٍ ثبًي -51 هبده

 ثبؿذ. ّبی اخشائي هشثَى هي آى تبثغ هَاثي هوشس دس هبًَى ثخؾ تؼبًٍي ٍ آئیي ًبهِتؼبًٍي اًحالل  ٍادؿبم  -51 هبده

بی تؼابًٍي ثاب هَهاَع كؼبلیات     ّا  دس كَست ثشٍص اختالف ثیي تؼبًٍي ٍ اػوبی آى ٍ يب ثیي تؼبًٍي ٍ ػبيش ؿشًت -52 هبده

دس كاَست  ٍ  ؿَد اتبم تؼبٍى هشثَى اسخبع هي يبثبالتش اختالف ثشای داٍسی ثِ اتحبديِ هَهَع يب ثیي تؼبًٍي ٍ اتحبديِ  هـبثِخ
اتابم  يب ػابيش اؿاخبف حویواي ٍ حواَهي      خًِ هَهَع كؼبلیت آًْب هـبثِ ًجبؿذّبيي  تؼبًٍيثشٍص اختالكبت ثیي تؼبًٍي ٍ ػبيش 

 هشخغ داٍسی خَاّذ ثَد.هشثَى تؼبٍى 

ثِ تلَيت سػیذ ٍ آًچِ دس ......................... هَسخِ  .....................تجلشُ دس هدوغ ػوَهي  ...............هبدُ ٍ  52ايي اػبػٌبهِ دس 
ّابی تؼابًٍي )دس    هابًَى ؿاشًت   خٍ اكالحبت ثؼاذی آى  ثیٌي ًـذُ تبثغ هبًَى ثخؾ تؼبًٍي اهتلبد خوَْسی اػالهي پیؾآى 

ٍ اػوابء ٍ ياب     ّابی هٌؼواذُ ثایي ؿاشًت    دادّبی هبًًَي ٍ هشاس دػتَسالؼول ٍ ّب ًبهِ آيیي خًِ ثِ هَت خَد ثبهي اػت( هَاسدی
 ثبؿذ.  هؤػؼبت ًشف هشاسداد هي

 

 


