
 آييه وامٍ اوجمه َاي علمي داوطجًيي داوطگاَُاي مؤسسات آمًزش عالي ي پژيَطي 

 ٔمسٔٝ :  

ثٝ ٔٙظٛض تمٛيت ٘طبط ػّٕي زض ٔيبٖ زا٘طجٛيبٖ ٚ حٕبيت اظ فؼبِيت ٞبي جٕؼي ٚ ذٛزجٛش پژٚٞطي ٚ ضإٞٙبيي ٚ ٔطبضوت زا٘طجٛيبٖ ٔستعؼس  

زا٘طجٛيي ضضعٝ ٞبي ٔرعّف تحػيّي ثب حٕبيت زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔطاوع آٔتٛظش ػتبِي ٚ   زض جٟت ثبِٙسٌي ػّٕي ٚ فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي 

 پژٚٞطي وطٛض عجك ٔفبز ايٗ آييٗ ٘بٔٝ تطىيُ ٔي ضٛز.  

 اَداف   – 1مادٌ 

 ايجبز ظٔيٙٝ ٔٙبست ثطاي تجّي اسعؼسازٞب ٚ ثطاٍ٘يرعٗ ذالليت ٚ ضىٛفبيي ػّٕي زا٘طجٛيبٖ.  -2-1

 ٛق ثط٘بٔٝ ػّٕي ٚ پژٚٞطي زا٘طجٛيبٖ. ٟ٘بزٔٙس سبذعٗ فؼبِيعٟبي ف -3-1

 افعايص سغح ٔطبضوت ٚ ضلبثت زا٘طجٛيبٖ زض فؼبِيت ٞبي ػّٕي جٕؼي ٚ تمٛيت اضتجبط آٔٛظضي ٚ پژٚٞطي ثب اسعبزاٖ .    -4-1

 ضٙبسبيي زا٘طجٛيبٖ ٘رجٝ ٚ ٕٔعبظ ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ ٔطبضوت آ٘بٖ زض اضتمبط فضبي ػّٕي زا٘طٍبٜ.   – 5-1

 اظ تٛاٖ ػّٕي زا٘طجٛيبٖ زض جٟت پيٛ٘سٞبي زا٘طٍبٜ ثب  ثرص ٞبي ٔرعّف اجعٕبػي ٚ اجطايي.ثٟطٜ ٌيطي  -9-1

 اركان  -2مادٌ 

 ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيبٖ.  -1-1

ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي ٔطوت اظ زا٘طجٛيبٖ ػاللٕٙس ثٝ ٔطبضوت زض فؼبِيت ٞبي پژٚٞطي ٚ فٛق ثط٘بٔٝ ػّٕي زض يه زا٘طىسٜ يتب ٌتطٜٚ آٔٛظضتي    

 است. 

 تجػطٜ :  زض غٛضتي وٝ زا٘طىسٜ ثب ٘بْ يه ضضعٝ ػّٕي ٔطرع ضسٜ ثبضس ٘ظيط زا٘طىسٜ ثطق، ا٘جٕٗ غطفبً ثب ٘بْ ٕٞبٖ زا٘طىسٜ تطتىيُ ٔتي ضتٛز   

ٕتٗ  ٘ظيط: ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طىسٜ ثطق ٚ زض غٛضتي وٝ زا٘طىسٜ زاضاي ػٙٛاٖ وّي ٘ظيط ػّْٛ يب فٙي ٚ ٟٔٙسسي يب ػّْٛ ا٘ستب٘ي ثبضتس ا٘ج  

يب ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طتجٛيي ضتيٕي ٚ     ي ػّٕي زا٘طجٛيي ثب ٘بْ ٌطٟٚٞب ٚ ثرص ٞبي آٔٛظضي زا٘طىسٜ ٘ظيط ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي ضٚا٘طٙبسي ،ٞب

 ..... تطىيُ ٔي ضٛز. 

 ضٛضاي ٔسيطيت ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي . -2-2

تٗ ضا ثؼٙٛاٖ ػضٛ   2وست اوثطيت ٘سجي ثؼٙٛاٖ ضٛضاي ٔسيطيت ٚ  تٗ ضا ثب 5اػضبي ا٘جٓ ٟ٘بي ػّٕي اظ عطيك ا٘جبْ ا٘عربثبت اظ ٔيبٖ اػضبي ذٛز 

 ػّي اِجسَ ثطاي ٔست يىسبَ ا٘عربة ٔي ٕ٘بيٙس . 

: ضٛضاي ٔسيطيت ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زا٘طجٛيي اظ ٔيبٖ اػضبي ذٛز يه تٗ ضا ثؼٙٛاٖ زثيط ضتٛضا ا٘عرتبة ٔتي ٕ٘بيٙتس وتٝ ثطاستب  ضتط          1تجػطٜ 

 اذّي ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زا٘طجٛيي فؼبِيت ذٛاٞس وطز.  ٚظبيف ٔٙسضج زض آييٗ ٘بٔٝ ٞبي ز

: فطاذٛاٖ تطىيُ ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي ، ػضٛيت ٚ ا٘عربة اػضبي ضٛضاي ٔسيطيت زض اِٚيٗ زٚضٜ تٛسظ ٔؼبٖٚ زا٘طجٛيي ٚ فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ  2تجػطٜ 

 ٚ ثب ٕٞىبضي زا٘طىسٜ ٞب غٛضت ٔي پصيطز.  

 ضٛضاي زثيطاٖ  -3-2

ٞبي ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زا٘طجٛيي، ضٛضاي زثيطاٖ ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طٍبٜ ثب حضٛض زثيتطاٖ وّيتٝ ا٘جٕتٗ     ثٝ ٔٙظٛض ٘ظبضت ثط فؼبِيت

 ٞبي ػّٕي  زا٘طجٛيي زا٘طٍبٜ تطىيُ ٔي ضٛز. 

يتيٗ ٘بٔتٝ ٞتبي    : ضٛضاي زثيطاٖ ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زا٘طجٛيبٖ اظ ثيٗ ذٛز يه تٗ ضا ثؼٙٛاٖ زثيط جّسبت ا٘عربة ٔي ٕ٘بيٙس وٝ ثطاستب  آ 1تجػطٜ 

 زاذّي ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زا٘طجٛيي فؼبِيت ذٛاٞس ٕ٘ٛز. 

: ثٝ ٔٙظٛض پطٞيع اظ تطاوٓ اػضب ٚ ثٟطٜ ٌيطي ٞطچٝ ٔٙبست تط اظ جّسبت ضٛضاي زثيطاٖ زض زا٘طٍبٟٞبي جبٔغ ٚ ثعضي ٘ظيط زا٘طٍبٜ تٟطاٖ،  2تجػطٜ 

ا٘طجٛيي ٔعطىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘جٕٗ ٞبي ٌطٟٚٞب يتب ثرتص ٞتبي ٔرعّتف     زض ٞط زا٘طىسٜ ضٛضايي ثطاي ٕٞبٍٞٙي فؼبِيت ٞبي ا٘جٕٟٙبي ػّٕي ز

زا٘طىسٜ تطىيُ ٔي ضٛز ٚ ٕ٘بيٙسٜ ايٗ ضٛضا جٟت ضطوت زض جّسبت ضٛضاي زثيطاٖ ٔؼطفي ذٛاٞس ضس. ثسيٟي است زض ثطذي اظ زا٘طىسٜ ٞبي ايٗ 

 ٔؼطفي ٔي ضٛز. زا٘طٍبٟٞب وٝ تٟٙب يه ٌطٜٚ ٚجٛز زاضز، ٕ٘بيٙسٜ ٕٞبٖ ٌطٜٚ ثٝ ضٛضاي زثيطاٖ 

 ضرايط عضًيت در اوجمه علمي داوطجًيي   – 3مادٌ 

 ٔؼسَ وُ زا٘طجٛيبٖ ػاللٕٙس ثٝ ػضٛيت زض ا٘جٕٗ ػّٕي ثبيس ٔؼبزَ يب ثبالتط اظ ٔيبٍ٘يٗ ٔؼسَ آٖ ٌطٜٚ يب زا٘طىسٜ ) يتب استعؼالْ اظ ٌتطٜٚ    – 1-3

 آٔٛظضي ( ثبضس.  



س ثٝ ػضٛيت ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي زضآيٙس ٚ ازأٝ ػضٛيت ايٗ افطاز زض ٘يٕسبَ ٞبي ثؼس ٔٙٛط زا٘طجٛيبٖ ٚضٚزي جسيس زض ٘يٕسبَ اَٚ ٔي تٛا٘ٙ -2-3

 ثٝ وست حس ٘ػبة ٔؼسَ ٔطثٛط ذٛاٞس ثٛز. 

 زض ا٘حٕٗ ػّٕي ػضٛ ضٛ٘س.   3-1تجػطٜ : زا٘طجٛيبٖ سبيط ضضعٝ ٞب ثب ٔٛافمت ضٛضاي ٔسيطيت ٔي تٛا٘ٙس ثب احطاظ ضطط ثٙس 

ضٛضاي زثيطاٖ ٔي تٛا٘ٙس زض جّسبت ذٛز اظ اػضبي ٞيأت ػّٕي ٔجطة وٝ ػاللٕٙس ثٝ ٕٞىبضي ثتب ا٘جٕتٗ ٞتبي     زثيطاٖ ا٘جٕٗ ٞبي ػّٕي ٚ -3-3

 ػّٕي ٞسعٙس زػٛت ثؼُٕ آٚض٘س.  

س ٘ٙت زا٘ص آٔٛذعٍبٖ ٕٔعبظ ٚ يب زا٘ص آٔٛذعٍب٘ي وٝ لجالً ػضٛ ا٘جٕٗ   ثٛزٜ ا٘س ثب پيطٟٙبز ضٛضاي ٔسيطيت ٚ ثب ٔٛافمت ضٛضاي زثيطاٖ ٔي تٛا -4-3

 زض جّسبت ا٘جٕٟٙبي ػّٕي ) ثسٖٚ حك ضأي ( حضٛض يبثٙس.  

 ضرح يظايف   – 4مادٌ 

 ٚظبيف ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي: -1-1

اػضبي ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي ثطاسب  آييٗ ٘بٔٝ زاذّي ا٘جٕٗ وٝ تٛسظ ضٛضاي ٔسيطيت تسٚيٗ ٔي ضٛز زض وٕيعٝ ٞبيي وٝ ثٝ ٔٙظتٛض ستبٔبٖ   1

 ي ضٛز ٔطبضوت ٚ فؼبِيت ذٛاٞٙس زاضت. زازٖ ثٝ فؼبِيت اػضبء تطىيُ ٔ

 ٚظبيف ضٛضاي ٔسيطيت ا٘جٕٗ ػّٕي زا٘طجٛيي  – 2-4

 پژٚٞطي زض ٔيبٖ وّيٝ زا٘طجٛيبٖ.  –جصة زا٘طجٛيبٖ ػاللٕٙس ٚ ذالق ٚ ايجبز اٍ٘يعٜ ٚ ضغجت ٘سجت ثٝ   فؼبِيت ٞبي ػّٕي  -

 ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي فؼبِيت ٞبي ازٚاضي ٚ سبال٘ٝ ا٘جٕٗ. -

 اضتجبط ٔسعٕط ثب ا٘جٕٟٙبي ػّٕي ٔطبثٝ زض سبيط زا٘طٍبٟٞب.   ثطلطاض -

 ثط٘بٔٝ ضيعي جٟت اجطاي عطحٟبي پژٚٞطي  ٚ پيطٟٙبز ٕٞىبضي زض اجطاي عطحٟبي پژٚٞطي اػضبي ٞيأت ػّٕي زا٘طىسٜ.   -

 پيطٟٙبز آييٗ ٘بٔٝ زاذّي ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي جٟت تػٛيت ثٝ ضٛضاي زثيطاٖ.  -

 آٔٛظضي زا٘طىسٜ زض اضتمبي ػّٕي زا٘طجٛيبٖ.  ٕٞىبضي ثب ٔؼبٖٚ -

 تطىيُ وٕيعٝ ٞبي ٔرعّف ٘ظيط: آٔٛظش ٚ پژٚٞص ، ضٚاثظ ػٕٛٔي .... ٚ ٘ظبضت ثط ػّٕىطز وٕيعٝ ٞب.   -

 ثطٌعاضي ا٘عربثبت ضٛضاي ٔسيطيت زٚضٜ ثؼس.   -

 آٔبزٌي ثطاي ٚضٚز ثٝ زٚضٜ ٞبي تحػيالت تىٕيّي. ثطٌعاضي ٚ ٕٞىبضي زض اجطاي جطٙٛاضٜ ٞب ٚ وٙفطا٘س ٞب ٚ ٔسبثمبت ػّٕي ٚ آظٟٔٛ٘بي  -

 ٕٞىبضي ثب ٔسئٛالٖ زا٘طٍبٜ زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ سبٔب٘سٞي ثبظزيسٞبي ػّٕي اظ ٔطاوع ػّٕي، غٙؼعي ٚ فطٍٞٙي وطٛض.  -

ضت ٔسعمُ ٚ يتب ثتب ٕٞىتبضي    آٔٛظضي ٚ تطىيُ وبضٌبٟٞبي ترػػي ثٝ غٛ -تِٛيس ٚ ا٘عطبض ٘ططيٝ ػّٕي، ٘طْ افعاضٞبي ضايب٘ٝ اي، فيّٓ ٞبي ػّٕي -

 سبيط ضضعٝ ٞب ٚ زا٘طٍبٟٞب.  

 ٔبٜ يىجبض ثٝ ضٛضاي زثيطاٖ.  6حفظ ٚ ٍٟ٘ساضي ٚسبيُ ٚ تجٟيعات ا٘جٕٗ ٚ اضايٝ ٌعاضش ػّٕىطز وبضي ا٘جٕٗ ٞط  -

 ٚظبيف ضٛضاي زثيطاٖ  – 3-4

 ٘ظبضت ثط ا٘عربثبت ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي.  -

 ي ثط٘بٔٝ ٞب ٚ تالش ثطاي تأٔيٗ تسٟيالت ٔٛضز زضذٛاست ا٘جٕٗ ٞب. تػٛيت عطحٟب ٚ ٕٞبٍٞٙي زض اجطا -

 تػٛيت آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي زاذّي ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي ٚ ضٛضاي زثيطاٖ.  -

ثطضسي پيطٟٙبزٞبي ا٘جٕٟٙب زض ذػٛظ ثطٌعاضي جطٙٛاضٜ ٞب ٚ ٕٞبيطٟبي ػّٕي زض سغح زا٘طٍبٜ ٚ اضائٝ آٖ ثطاي تػتٛيت ثتٝ وٕيعتٝ ٘ظتبضت ٚ      -

 آئيٗ ٘بٔٝ (.    5بيت اظ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي ) ٔٛضٛع ٔبزٜ حٕ

 ضسيسٌي ٚ ضفغ اذعالفبت ٔيبٖ ا٘جٕٗ ٞب.   -

 (.   آئيٗ ٘بٔٝ 5ا٘عربة ٕ٘بيٙسٌبٖ ضٛضاي زثيطاٖ جٟت ضطوت زض وٕيعٝ حٕبيت ٚ ٘ظبضت ثط ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طٍبٜ ) ٔٛضٛع ٔبزٜ  -

 سب  ٌعاضضٟبي زضيبفعي اظ سٛي آٟ٘ب.  ٘ظبضت ثط ػّٕىطز ا٘جٕٟٙب ثطا -

 ٘ظبضت ثط ػّٕىطز ٔبِي ٚ ٕٞچٙيٗ أٛاِي وٝ زض اذعيبض ا٘جٕٟٙب لطاض ٌطفعٝ است ثطاسب  ٌعاضضٟبي ٚاغّٝ اظ ا٘جٕٗ ٞب.  -

 اضائٝ ٌعاضش ػّٕىطز ضٛضاي زثيطاٖ ) ٞط يىسبَ يىجبض( ثٝ وٕيعٝ ٘ظبضت ٚ حٕبيت اظ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي. -

 حمايت ي تطًيق فعاليتُاي اوجمىُاي علمي داوطجًيي ي وظارت بر آوُا -5مادٌ 

ضطٚضي است زا٘طٍبٟٞب زض جٟت حٕبيت ػّٕي ٚ وٕه ثٝ ضضس ٚ تٛسؼٝ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي وٕيعٝ ٘ظبضت ٚ حٕبيت اظ ا٘جٕٟٙتبي   – 1-5

يىي اظ ٔسيطاٖ وتُ حتٛظٜ ٔؼبٚ٘تت پژٚٞطتي ٚ زٚ ٕ٘بيٙتسٜ اظ       ػّٕي ٔعطىُ اظ ٔؼبٖٚ زا٘طجٛيي ٚ فطٍٞٙي، ٔسيط وُ أٛض فطٍٞٙي ٚ يب زا٘طجٛيي،



يٗ ضٛضاي زثيطاٖ  ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طٍبٜ ضا تطىيُ زٞس ٚ ٘ظبضت ثط ػّٕىطز ا٘جٕٟٙب ٚ ضسيسٌي ثٝ زضذٛاست ٞبي آٟ٘ب ضا ثطاستب  آئت  

 ٘بٔٝ زاذّي وٝ تٙظيٓ ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز زض زسعٛض وبض ذٛز لطاض زٞٙس.  

ضاي زثيطاٖ وٝ ثطاي زا٘طٍبٜ ايجبز تؼٟسات ٔبِي ٔي ٕ٘بيٙس ثب تأئيتس وٕيعتٝ ٘ظتبضت ٚ حٕبيتت  اظ ا٘جٕٟٙتبي ػّٕتي زا٘طتجٛيي        ٔػٛثبت ضٛ -2-5

 زا٘طٍبٜ لبثُ اجطا ٔي ثبضس.  

يد اثتالؽ ثتٝ   ثٝ تػٛيت ٚظيط فطًٞٙ ٚ آٔتٛظش ػتبِي ضستيس ٚ اظ تتبض     30/7/1378تجػطٜ زض تبضيد  5ثٙس ٚ  17ٔبزٜ ٚ  6ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ز ض – 6ٔبزٜ 

 زا٘طٍبٟٞب لبثُ اجطا است. 

 

 آئيه وامٍ  اتحاديٍ َاي اوجمىُاي علمي داوطجًيي داوطگاَُا ي مراكس آمًزش عالي

 ٞ ٟب ثٝ ٔٙظٛض تطغيت زا٘طجٛيبٖ ثٝ ٔطبضوت ٚ ٕٞىبضيٟبي ػّٕي ٚ پژٚٞطي ثيٗ زا٘طٍبٜ آييٗ ٘بٔٝ اتحبزيٝ ٞبي ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طتٍب

 ػبِي تسٚيٗ ٔي ٌطزز.  ٚ ٔطاوع آٔٛظش 

 ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ تؼطيف ضسٜ است ثٝ ٔٙظٛض زسعيبثي ثٝ اٞساف شيُ تطىيُ ٔي ٌطزز:   2اتحبزيٝ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي وٝ زض ٔبزٜ  – 1ٔبزٜ 

 ظٔيٙٝ سبظي جٟت ضضس ٚ تٛسؼٝ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي. -1

 ط ٔيبٖ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي.  ايجبز ثسعط ٔٙبست ثطاي اضتجبط ٚ ٕٞىبضي ٌسعطزٜ ٚ ٔسعٕ -2

 ٌسعطش فطًٞٙ ٔطبضوت ٕٞىبضي، ضلبثت ٚ تٛسؼٝ فؼبِيعٟبي ػّٕي ٌطٚٞي زض ثيٗ زا٘طجٛيبٖ.  -3

  تطىّٟبي ػّٕي ترػػي ٚ ٔؤسستبت پژٚٞطتي،   ايجبز اضتجبط ٌسعطزٜ ٚ ٔؤثط ٔيبٖ زا٘طجٛيبٖ ٚ تطىّٟبي ػّٕي زا٘طجٛيي ثب زا٘ص آٔٛذعٍبٖ ، -4

 ... .   غٙؼعي، ذسٔبتي ٚ

 ٔسيطيت، ٕٞبٍٞٙي ٚ ٘ظبضت ثط فؼبِيعٟبي ػّٕي ٚ پژٚٞطي سطاسطي زا٘طجٛيي اظ جّٕٝ وٙفطا٘سٟب ٚ ٕٞبيطٟبي ػّٕي زا٘طجٛيي.  -5

 1تطىيالتي زا٘طجٛيي ٚ غيط ا٘عفبػي است وٝ ثٝ ٔٙظٛض زست يبفعٗ ثٝ اٞتساف ٔٙتسضج  زض ٔتبزٜ    « اتحبزيٝ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي»  - 2ٔبزٜ 

ٗ ٘بٔٝ، تٛسظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طٍبٟٞب  ٚ ٔطاوع آٔٛظش ػتبِي ) ٔٛضتٛع آئتيٗ ٘بٔتٝ ا٘جٕٟٙتبي ػّٕتي زا٘طتجٛيي        ايٗ آئي

زض ٞط ٌطٜٚ ػّٕي تطىيُ ٌطزيسٜ ٚ زض ايٗ آئيٗ   ( ٚظيط ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي 30/7/1378زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي ٚ پژٚٞطي ٔػٛة 

 ٘بٔيسٜ ٔي ضٛز. « اتحبزيٝ » ػبض ٘بٔٝ ثٝ اذع

ضٛضاي زثيطاٖ اتحبزيٝ ٞبي ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي، ضٛضايي است ٔعطىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ اتحبزيٝ ٞب وٝ ثب ضط  ٚظبيف ٔٙسضج زض ٔتبزٜ   – 3ٔبزٜ 

 ٘بٔيسٜ ٔي ضٛز. «  ضٛضاي زثيطاٖ  » ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ تطىيُ ٔي ٌطزز ٚ زض ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثٝ اذعػبض 12

ثطاستب   « ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ثط اتحبزيٝ ٞبي ا٘جٕٟٙتبي ػّٕتي زا٘طتجٛيي   » ثٝ ٔٙظٛض ايفبي ٘مص حٕبيعي ٚ ٘ظبضت ثط اتحبزيٝ ٞب  – 4بزٜ ٔ

 ٘بٔيسٜ ٔي ضٛز« ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت » ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ تطىيُ ٔي ٌطزز ٚ زض ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ثٝ اذعػبض 14ٚظبيف ٔٙسضج زض ٔبزٜ 

 ُ تطىيُ اتحبزيٝ ثٝ ضط  شيُ است :  ٔطاح – 5. ٔبزٜ 

 اضائٝ زضذٛاست ٔجٛظ فؼبِيت ثٝ ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت اظ سٛي ٞيأت ٔؤسس.  -1

 ثطضسي زضذٛاست ٚ غسٚض ٔجٛظ ٔٛلت تٛسظ ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت.  -2

 عي زٚضٜ فؼبِيت آظٔبيطي اتحبزيٝ .   -3

 غسٚض ٔجٛظ زائٓ اتحبزيٝ تٛسظ ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت.  -4

 تجػطٜ : ٔجٛظ ٔٛلت ثٝ ٔست يىسبَ اػعجبض زاضعٝ ٚ فؼبِيت اتحبزيٝ زض ايٗ ٔمغغ، زٚضٜ فؼبِيت آٔٛظضي تّمي ٔي ٌطزز.  

٘فط اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طٍبٞب ٚ ٔطاوع آٔٛظش ػبِي ٚاثستعٝ ثتٝ ٚظاضت    7تب  3ٞيأت ٔؤسس اتحبزيٝ وٝ ٔعطىُ اظ  – 6ٔبزٜ 

بٚضي زض يه ٌطٜٚ ػّٕي ٔؼيٗ ٔي ثبضس، زضذٛاست ٔجٛظ فؼبِيت ضا ثٝ ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت اضائٝ ٔي ٕ٘بيس. ايتٗ زضذٛاستت   ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙ

 ٔي ثبيست ٔطعُٕ ثط ٔٛاضز شيُ ثبضس:  

ذػٛظ تطىّٟبي تمبضبي ػضٛيت ثيص اظ ٘يٕي اظ تطىّٟبي ػّٕي ٔٛجٛز زض زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔطاوع آٔٛظش ػبِي ثٝ ٕٞطاٜ تأييسيٝ ٞبي ٔىعٛة زض  -1

 ػّٕي اظ سٛي ضيبست زا٘طٍبٜ، زا٘طىسٜ ٚ يب ٌطٜٚ آٔٛظضي ٔطثٛط.  

 پيص ٘ٛيس اسبسٙبٔٝ اتحبزيٝ وٝ ثٝ أضبي تطىّٟبي ٔعمبضي ػضٛيت ضسيسٜ ثبضس.   -2

 ( ثط ػٟسٜ ضٛضاي زثيطاٖ است. 1تجػطٜ : تؼييٗ تؼساز تطىّٟبي ػّٕي ٔٛجٛز زض ٞط ٌطٜٚ ػّٕي )ٔٛضٛع ثٙس



ي حٕبيت ٚ ٘ظبضت، پس اظ زضيبفت زضذٛاست ٞيأت ٔؤسس، حساوثط ظطف ٔست يه ٔبٜ پس اظ ثجت آٖ زض زثيطذب٘ٝ ضٛضا ٘سجت ثٝ ضٛضا – 7ٔبزٜ 

 ثطضسي ٔٛضٛع الساْ ٔي ٕ٘بيس.  

زض غٛضت غسٚض ٔجٛظ ٔٛلت، ٞيأت ٔؤسس ٔٛظف است ظطف ٔست زٚ ٔبٜ ٔجٕغ ػٕٛٔي تطىّٟبي ػّٕتي ٚ ا٘عربثتبت ضتٛضاي ٔطوتعي      – 8ٔبزٜ 

 زيٝ ضا ثطٌعاض ٕ٘بيس. پس اظ آٖ ٞيأت ٔؤسس ٔٙحُ ٌطعٝ ٚ زٚضٜ يىسبِٝ فؼبِيت آظٔبيطي اتحبزيٝ آغبظ ٔي ضٛز. اتحب

يع ضتٛضاي  تجػطٜ : ٌصضا٘سٖ زٚضٜ يىسبِٝ فؼبِيت آظٔبيطي ثطاي آٖ زسعٝ اظ اتحبزيٝ ٞب وٝ پيص اظ اثالؽ ايٗ آييٗ ٘بٔٝ فؼبِيت زاضعٝ ا٘س ) ثٝ تطر

 ي ٘يست. حٕبيت ٚ ٘ظبضت ( اِعأ

 غسٚض ٔجٛض ٔٛلت تٟٙب زض غٛضت ٚجٛز يىي اظ ٔٛاضز شيُ ٔمسٚض ٘رٛاٞس ثٛز.   – 9ٔبزٜ 

 غسٚض لجّي ٔجٛظ ٔٛلت يب زائٓ ثطاي اتحبزيٝ ػّٕي زيٍط زض ٕٞبٖ ٌطٜٚ ػّٕي.   -1

 . 6ػسْ اضائٝ يب ٘مع ٔساضن ٔٙسضج زض ٔبزٜ  -2

 ٚجٛز اضىبَ ٚ اثٟبْ زض اسبسٙبٔٝ پيطٟٙبزي.   -3

 يطت زاضعٗ اسبسٙبٔٝ پيطٟٙبزي ثب ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ، ٔمطضات زا٘طٍبٜ يب لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات وطٛض. ٔغب -4

تتب  تجػطٜ : چٙب٘چٝ ثٝ يىي اظ زاليُ فٛق، ٔجٛظ ٔٛلت غبزض ٍ٘طزز، ٔٛضٛع ثٝ غٛضت ٔىعٛة تٛسظ زثيطذب٘ٝ ضٛضا ثٝ ٞيأت ٔؤسس اثالؽ  ٔي ٌطزز 

 ٛجٛز الساْ ٕ٘بيٙس.  حساوثط ظطف ٔست يه ٔبٜ ٘سجت ثٝ ضفغ اضىبَ ٔ

پس اظ پبيبٖ زٚضٜ فؼبِيت آظٔبيطي، ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ثب زض ٘ظط ٌطفعٗ ػّٕىطز اتحبزيٝ زض ايٗ زٚضٜ، ٘سجت ثٝ غسٚض ٔجتٛظ زائتٓ    – 10ٔبزٜ 

 الساْ ٔي ٕ٘بيس.  

 تجػطٜ : غسٚض ٔجٛظ زائٓ تٟٙب زض غٛضت ٚجٛز يىي اظ ٔٛاضز شيُ ٔمسٚض ٘رٛاٞس ثٛز.  

 ضي ٔجٕغ ػٕٛٔي تطىّٟبي ػّٕي ٚ ػسْ ثطٌعاضي ا٘عربثبت ضٛضاي ٔطوعي زض فطغت لب٘ٛ٘ي.  ػسْ ثطٌعا -1

 ػسْ ايجبز فؼبِيت ٔؤثط زض عَٛ زٚضٜ فؼبِيت آظٔبيطي. – 2

 ػسْ اجطاي غحيح اسبسٙبٔٝ اتحبزيٝ ٚ ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ.   -3

 اسبسٙبٔٝ اتحبزيٝ ٞب ٔي ثبيست ٔٛاضز شيُ ضا زض ثطزاضعٝ ثبضس :   – 11ٔبزٜ 

اضوبٖ اتحبزيٝ ضبُٔ :  ضٛضاي ٕ٘بيٙسٌبٖ ) ٔعطىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي زا٘طٍبٟٞب (، ضٛضاي ٔطوعي )ٔٙعرجيٗ ضٛضاي  -1-11

 ٕ٘بيٙسٌبٖ( ٚ ثبظضسبٖ.  

زي اظ اػضتبي ضتٛضاي   تجػطٜ : اتحبزيٝ ٞب زض غٛضت تٕبيُ ٔي تٛا٘ٙس ٞيأت أٙبيي ٔطوت اظ اػضتبي ٞيتأت ػّٕتي زا٘طتٍبٟٞب، ٔعرػػتبٖ ٚ تؼتسا      

 ٔطوعي، جٟت ٞسايت ٚ ٘ظبضت ثط فؼبِيعٟبي اتحبزيٝ ػّٕي تطىيُ زٞٙس.  

 ٔؼطفي وٕيعٝ ٞبي ٔرعّف اتحبزيٝ.  -2-11

 ضط  ٚظبيف ٚ اذعيبضات اضوبٖ ٚ وٕيعٝ ٞبي اتحبزيٝ.   -3-11

 ٔجعٙي ثٛزٖ فؼبِيت اتحبزيٝ ثط آضاي اػضبء . – 4-11

 ة ضسٕيت يبفعٗ ٚ اذص تػٕيٓ زض آٟ٘ب.  چٍٍٛ٘ي تطىيُ جّسبت، حس ٘ػب -5-11

 (.   ضطايظ ػضٛيت، ٘حٜٛ ػضٛ ٌيطي ٚ ذطٚج اػضبء اظ اتحبزيٝ ) اذطاج يب اسعؼفبء -6-11

 چٍٍٛ٘ي ثطٌعاضي ا٘عربثبت.  -7-11

  تؼييٗ ٔطجغ پبسرٍٛ ثٝ اػضبء ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ٚ سبيط ٔطاجغ لب٘ٛ٘ي زض لجبَ ػّٕىطز ٚ فؼبِيعٟبي اتحبزيٝ. -8-11

 ٘حٜٛ تغييط زض اسبسٙبٔٝ اتحبزيٝ.   -9-11

 تجػطٜ : ٞطٌٛ٘ٝ تغييط زض اسبسٙبٔٝ اتحبزيٝ ثبيس ثٝ تأئيس ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ثطسس. 

 ٘حٜٛ ا٘حالَ اتحبزيٝ.  -10-11

 ضٛضاي زثيطاٖ وٝ ٔعطىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ اتحبزيٝ ٞب ٔي ثبضس ٚظبيف ظيط ضا ثطػٟسٜ زاضز:   – 12ٔبزٜ 

 ٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي ثٝ ٔٙظٛض تطىيُ اتحبزيٝ. حٕبيت اظ ا -1

 ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اجطاي فؼبِيعٟبي ٔطعطن ثيٗ اتحبزيٝ ٞب.   -2

 تجبزَ تجطثيبت ثيٗ اتحبزيٝ ٞب.   -3

 ..(.  تٟيٝ پيص ٘ٛيس آئيٗ ٘بٔٝ ضٛضاي زثيطاٖ ) ضبُٔ ٚظبيف ٚ اذعيبضات، تطويت ضٛضا، ٘حٜٛ تطىيُ جّسبت ٚ تػٕيٓ ٌيطي زض آٟ٘ب ٚ .. -4



 (.   13ٔبٞس  7پيٙطٟبز اػضبي ٞيأت ػّٕي ثٝ ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت جٟت ػضٛيت زض ايٗ ضٛضا ) ٔٛضٛع ثٙس  – 5

 (. 13ٔبزٜ  8٘فط اظ زثيطاٖ اتحبزيٝ ٞب جٟت ػضٛيت  زض ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ) ٔٛضٛع ثٙس  3ا٘عربة  – 6

مطض زض ايٗ آييٗ ٘بٔٝ، ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ثط اتحبزيٝ ٞب ثب تطويت شيُ تطتىيُ ٔتي   ثٝ ٔٙظٛض حٕبيت اظ اتحبزيٝ ٞب ٚ ا٘جبْ ٚظبيف ٔ – 13ٔبزٜ 

 ٌطزز:  

 ٔؼبٖٚ زا٘طجٛيي ٚظيط ) ضئيس ضٛضا (. -1

 ٔسيط وُ أٛض زا٘طجٛيبٖ زاذُ ٚظاضت ) زثيط ضٛضا (.  -2

 ٔسيط وُ زفعط أٛض پژٚٞطي ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚظاضت.  – 3

  ٔسيط وُ أٛض فطٍٞٙي ٚظاضت. -4

 ٔسيط وُ زفعط حمٛلي ٚظاضت.  -5

 زٚ ٘فط اظ اػضبي ٞيأت ػّٕي زا٘طٍبٟٞب ثٝ پيطٟٙبز ضٛضاي زثيطاٖ ٚ تأييس ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت.   -6

 سٝ ٘فط اظ زثيطاٖ اتحبزيٝ ثٝ ا٘عربة ضٛضاي زثيطاٖ.  -7

 تجػطٜ: اػضبي ا٘عربة ضٛضاي حٕبيت ٚ٘ظبضت ثطاي ٔست يىسبَ ثطٌعيسٜ ٔي ضٛ٘س. 

 ٚظبيف ضٛضاي حٕبيت ٚ ٘ظبضت ػجبضت است اظ: – 14ٔبزٜ 

 ثط٘بٔٝ ضيعي، سيبست ٌصاضي ٚ تسٚيٗ ضاٞجطزٞبي والٖ اتحبزيٝ ٞب ٚ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي.  -1

 اػغبء ٚ ِغٛ ٔجٛظ تطىيُ اتحبزيٝ.  -2

 طٛض. ٘ظبضت ثط فؼبِيعٟبي اتحبزيٝ ثطاسب  ايٗ آييٗ ٘بٔٝ، ضٛاثظ زا٘طٍبٜ ٚ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات و  -3

 اضظيبثي فؼبِيت اتحبزيٝ ٞب ٚ ضسيسٌي ثٝ ترّفبت آٟ٘ب ) ٚ تسٚيٗ زسعٛضاِؼّٕٟبي ٔطثٛعٝ زض غٛضت ِعْٚ (.  -4

 تالش ثطاي تأٔيٗ ٔٙبثغ ٚ أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ اتحبزيٝ ٞب ثطاسب  اٞساف، ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ػّٕىطزٞب.   – 5

 ٖ. تػٛيت آييٗ ٘بٔٝ ضٛضاي زثيطاٖ ٚ ٘ظبضت ثط فؼبِيعٟبي آ – 6

 غسٚض ٔجٛظ ٘ططيٝ اتحبزيٝ ٚ ٘ظبضت ثط آٖ.  -7

 تفسيط آييٗ ٘بٔٝ اتحبزيٝ ٞب ٚ ا٘جبْ تغييطات ٚ اغالحبت الظْ.   -8

ثٝ أضبي ٚظيط ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي ضسيسٜ ٚ اظ تبضيد اثتالؽ ثتٝ زا٘طتٍبٟٞب     14/2/82تجػطٜ زض تبضيد  8ٔبزٜ ٚ  15ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ز ض – 15ٔبزٜ 

 است.  الظْ االجطا

 آييه وامٍ وحًٌ تطكيل اوجمه داوص آمًختگان داوطگاَُا ي مؤسسات آمًزش عالي ي پژيَطي

 ٔمسٔٝ :  

ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي ٚ عط  اسعٕطاض اضتجبط زا٘طتٍبٜ ٚ فتبضؽ اِعحػتيالٖ،     22/2/75ٔٛضخ  375ايٗ آييٗ ٘بٔٝ زضجٟت اجطاي ٔػٛثٝ جّسٝ 

ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي ثٝ ٔٙظٛض تؼييٗ ضٛاثظ ايجبز ا٘جٕٟٙبي زا٘ص آٔٛذعٍبٖ زا٘طتٍبٟٞب ٚ   13/5/71ٔٛضخ  11/ 11454ٔٛضٛع ثرطٙبٔٝ 

 ٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي ٚ پژٚٞطي تٟيٝ ٌطزيسٜ است ٚ ٔعضٕٗ ضٛاثظ ايجبز ا٘جٕٟٙبي زا٘ص آٔٛذعٍبٖ   ٔي ثبضس.  

ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي ثٝ اذعػبض ٔؤسسٝ ثتٝ ٚظاضت فطٞٙتً ٚ    زض ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثٝ زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي ٚ پژٚٞطي ٚاثسعٝ ثٝ

  »ٚ ثٝ ا٘جٕٗ زا٘ص آٔٛذعٍبٖ زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي ٚ پژٚٞطي ٚاثستعٝ ثتٝ ٚظاضت فطٞٙتً ٚ آٔتٛظش ػتبِي      « ٚظضات » آٔٛظش ػبِي 

 ٌفعٝ ٔي ضٛز. « ا٘جٕٗ 

 ٔالحظبت ػٕٛٔي   –ثرص اَٚ 

ا٘جٕٟٙبي زا٘ص آٔٛذعٍبٖ ٔؤسسبت، ٔٛافمت ثب تطىيُ آٟ٘ب، غسٚض ٔجٛظ تأستيس ، تجسيتس پطٚا٘تٝ ، ٚ ٘ظتبضت ثتط      ثطضسي تمبضبي تأسيس  - 1ٔبزٜ

 حسٗ ا٘جبْ وبض آٟ٘ب ثط ػٟسٜ ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي است. 

 ٚضظضتي، ٚ زيٍتط فؼبِيتت ٞتبي     ٞٙطي ،ا٘جٕٗ زا٘ص آٔٛذعٍبٖ جٙجٝ غيط ا٘عفبػي زاضز ٚ ثٝ فؼبِيت ٞبي ػّٕي، فٙي، پژٚٞطي، فطٍٞٙي ،  - 2ٔبزٜ 

 غٙفي  ٔي پطزاظز. 

 تجػطٜ : ا٘جٕٗ ٔجبظ ثٝ زذبِت زض أٛض ٔسيطيت ٔؤسسٝ ٚ فؼبِيت زض ظٔيٙٝ ٞبي ٔسبيُ سيبسي ٕ٘ي ثبضس.  

 پطٚا٘ٝ ا٘جٕٗ ثٝ ٘بْ ٞيأت ٔؤسس غبزض ٔي ضٛز.   - 3ٔبزٜ 

 اسبسٙبٔٝ ا٘جٕٗ ٚٞطٌٛ٘ٝ تغييطزضٔٛازآٖ ثبيسثٝ تػٛيت ٚظاضت ثطسس.  - 4ٔبزٜ



 ٕي زٞٙس.  ٞيأت ػّٕي ٔؤسسٝ ٔٛضز ٘ظط تطىيّ اػضبي ا٘جٕٟٙب ضا زا٘ص آٔٛذعٍبٖ ٔؤسسٝ زض ٔمبعغ ٔرعّف تحػيّي ٚ ٕٞچٙيٗ اػضبي - 5ٔبزٜ 

 ٘حٜٛ ثطضسي زضذٛاسعٟب زض ٚظاضت  –ثرص زْٚ 

ذٛاست تأسيس ا٘جٕٗ ٞب ٚ ثطضسي غالحيت ٞيأت ٔؤسس ٚ ٞيأت اجطايي ٚ تػٛيت آٟ٘ب ثب وٕيستيٖٛ ا٘جٕٟٙتبي زا٘تص    ضسيسٌي ثٝ زض – 6ٔبزٜ 

 آٔٛذعٍبٖ است وٝ ثٝ ضط  ظيط زض ٚظاضت تطىيُ ٔي ضٛز .

 تطويت اػضبي وٕيسيٖٛ ا٘جٕٟٙبي زا٘ص آٔٛذعٍبٖ ػجبضت است اظ: – 7ٔبزٜ 

 يٖٛ (.اِف ( ٚظيط فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي ) ضئيس وٕيس

 ة ( ٔؼبٖٚ فطٍٞٙي ٚظاضت .

 ج ( ٔؼبٖٚ پژٚٞطي ٚظاضت. 

 ز ( ٔؼبٖٚ حمٛلي ٚ أٛض ٔجّس ٚظاضت. 

 ٞت ( ٔؼبٖٚ زا٘طجٛيي ٚظاضت . 

 ٚ ( چٟبض ٘فط اظ اػضبي ٞيأت ػّٕي زا٘طٍبٟٞب ٚٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي ٚ پژٚٞطي ثٝ ا٘عربة ٚظيط فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي.  

 ا٘جٕٗ ٔطرػي ٔغط  است، ضئيس ٔؤسسٝ شيطثظ ثب حك ضأي زػٛت ٔي ضٛز.   : زض جّسبتي وٝ ٔٛضٛع 1تجػطٜ 

 سبَ ٔٙػٛة ٔي ضٛ٘س.   2: اػضبي ثٙس )ٚ( وٕيسيٖٛ ثب حىٓ ٚظيط فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي ٚ ثٝ ٔست  2تجػطٜ 

 : ٘بيت ضئيس ٚ زثيط وٕيسيٖٛ اظ ٔيبٖ اػضبء ثب حىٓ ٚظيط ٔٙػٛة ٔي ضٛ٘س.   3تجػطٜ 

زثيتط   ظ اػضب ثطاي ضطوت زض جّستبت ثتب  يُ جّسبت، ثجت ٚ ضجظ غٛضت ٔصاوطات، اثالؽ آضاء ٚ احىبْ وٕيسيٖٛ ٚ زػٛت ا: ٔسؤِٚيت تطى 4تجػطٜ 

 وٕيسيٖٛ است وٝ زض ضٕٗ ٔسئِٛيت زثيطذب٘ٝ وٕيسيٖٛ ضا ٘يع ثط ػٟسٜ زاضز. 

طاي ضطوت زض جّسبت ٚ وست ٘ظط آٟ٘تب زػتٛت   : ضئيس وٕيسيٖٛ حست ٔٛضز ٚ ِعْٚ ٔي تٛا٘س اظ افطاز غبحجٙظط ٚ ٔعرػػبٖ غيط ػضٛ ث 5تجػطٜ 

 وٙس. زض ايٗ حبَ افطاز ٔسػٛ زض ضأي ٌيطي ضطوت ٘رٛاٞٙس زاضت. 

 : زثيطذب٘ٝ وٕيسيٖٛ زض حٛظٜ زفعط ٚظاضتي ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي تطىيُ ٔي ضٛز.   6تجػطٜ 

 ٚظبيف وٕيسيٖٛ ثٝ ضط  ظيط است : – 8ٔبزٜ 

 ٕٗ ٚ غسٚض ٔجٛظ تأسيس.  ضسيسٌي ثٝ زضذٛاست تأسيس ا٘ج -8-1

 ثطضسي غالحيت ٞبي ػّٕي ٚ ػٕٛٔي اػضبي ٞيأت ٔؤسس.  -8-2

 تػٛيت اسبسٙبٔٝ ا٘جٕٗ ٚ ٘يع ٞطٌٛ٘ٝ تغييط زض اسبسٙبٔٝ ٔػٛة.  -8-3

 ٛط. تػٛيت ٚ اغال  آييٗ ٘بٔٝ ٞب ٚضٛاثظ ٔطثٛط ثٝ تطىيُ ٞيأت ثطضسي ترّفبت، ٘حٜٛ ضسيسٌي ثٝ ترّفبت ٚ تؼييٗ ٔجبظاتٟبي ٔطث -8-4

 تؼييٗ ٞيأت ثطضسي ترّفبت ٚ ٞيأت ٘ظبضت ثط ػّٕىطز ا٘جٕٗ ٞب.   -8-5

 تػٛيت تػٕيٕبت ٞيأت ثطضسي ترّفبت.  -8-6

 ٘ظبضت ثط حسٗ ا٘جبْ وبض ا٘جٕٗ ٞب.   – 8-7

تأييتس ضئتيس   ثطضسي ٚ تػٛيت تطىيالت زثيطذب٘ٝ، زسعٛضاِؼّٕٟب ٚ ضٚضٟبي اجطايي ٚ ضٛاثظ ٔتٛضز ػٕتُ وٕيستيٖٛ ٚ اجتطاي آٖ پتس اظ       – 8-9

 وٕيسيٖٛ. 

 تػٛيت آييٗ ٘بٔٝ زاذّي وٕيسيٖٛ.  – 8-10

٘فط اظ اػضبء وٝ ضئيس يب ٘بيت ضئيس ٘يع زض ٔيبٖ آٟ٘ب ثبضٙس، ضسٕيت ٔي يبثتس ٚ تػتٕيٓ ٌيتطي زض     5جّسبت وٕيسيٖٛ ثب حضٛض حسالُ  – 9ٔبزٜ 

 ضأي ٔٛافك ٔٙٛط ذٛاٞس ثٛز.   5ذػٛظ ٔسبئُ ٔغطٚحٝ ٘يع ثٝ وست حسالُ 

وٕيسيٖٛ ٔي تٛا٘س حست ٔٛضز ٚ ٘يبظ ثطاي ضسيسٌي ثٝ  غالحيت ٞبي ػّٕي ٚ ػٕٛٔي اػضبي ٞيأت ٔؤسس يب ٞيأت اجطايي ا٘جٕٗ ٞب  – 10ٔبزٜ 

 ٚ يب ا٘جبْ ٚظبيف زيٍط ذٛز، ٘سجت ثٝ تطىيُ وٕيعٝ ٞبي ترػػي الساْ وٙس.  

 ثالٔب٘غ است. : ا٘عربة افطاز غيط ػضٛ وٕيسيٖٛ ثطاي ػضٛيت زض وٕيعٝ ٞبي ترػػي  1تجػطٜ 

 : آضاي وٕيعٝ ترػػي زض غٛضت تٙفيص اظ سٛي وٕيسيٖٛ ٔؼعجط ضٙبذعٝ ذٛاٞس ضس.  2تجػطٜ 

 : وٕيعٝ ٞبي ترػػي زض چبضچٛة تطىيالت زثيطذب٘ٝ وٕيسيٖٛ فؼبِيت ٔي وٙٙس.   3تجػطٜ 

 ٘حٜٛ اضايٝ ٚ ثطضسي تمبضبٞب   –ثرص سْٛ 



بٔي اػضبي ٞيأت ٔؤسس ٚ اسبسٙبٔٝ پيطٟٙبزي تٛستظ ٞيتأت ٔؤستس ا٘جٕتٗ ثتٝ ضئتيس       تمبضبي تأسيس ا٘جٕٗ ٕٞطاٜ ثب فٟطست اس – 11ٔبزٜ 

 ٔؤسس تسّيٓ ٚ پس اظ تأييس ٚي ثطاي ثطضسي ٚ تػٛيت ثٝ زثيطذب٘ٝ وٕيسيٖٛ اضسبَ ٔي ٌطزز.  

 ٘فط ثبضس، ثبيس ٚاجس ضطايظ ظيط ثبضٙس.  5ٞيأت ٔؤسس ا٘جٕٗ  وٝ زض ٞط حبَ ٘جبيس وٕعط اظ  – 12ٔبزٜ 

 يت جٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ. تبثؼ -12-1

 اِععاْ ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسي ٚٔجب٘ي ٘ظبْ جٕٟٛضي اسالْ ايطاٖ.  -12-2

 زاضعٗ حسٗ ضٟطت ضغّي ٚ اجعٕبػي.   -12-3

 زاضعٗ اِععاْ ثٝ احىبْ اسالٔي.  12-4

 ٘ساضعٗ سٛء پيطيٙٝ ويفطي ٚ ٚاثسعٍي ثٝ احعاة ٚ ٌطٟٚٞبي ٔحبضة ثب ٘ظبْ جٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ.  -12-5

 ػضٛيت زض ٞيأت ػّٕي ٚ يب زاضا ثٛزٖ ٔسضن فبضؽ اِعحػيّي اظ ٔؤسسٝ ٔطثٛط.  -12-6

 : الّيت ٞبي ٔصٞجي ثبيس ٚاجس ضطايظ تؼييٗ ضسٜ اظ سٛي ٔطاجغ لب٘ٛ٘ي ثبضٙس.   1تجػطٜ 

 : تأييس اِٚيٝ احطاظ ضطايظ ٔٙسضج زض ايٗ ٔبزٜ ثب ضئيس ٔؤسسٝ است.  2تجػطٜ 

 ػضبي ٞيأت ٔؤسس ٔي تٛا٘ٙس زضذٛاست ذٛز ضا ٔسعميٕبً ثٝ زثيطذب٘ٝ وٕيسيٖٛ تمسيٓ ٕ٘بيٙس. : زض غٛضت ػسْ تأييس ا 3تجػطٜ 

 اسبسٙبٔٝ پيسطٟٙبزي ٞيأت ٔؤسس وٝ ثطاسب  اٍِٛ ٚ ٔػٛة ٚظاضت تٟيٝ ٔي ٌطزز، ثبيس حبٚي ٘ىبت ظيط ثبضس:   – 13ٔبزٜ 

 ٞسف اظ تطىيُ ا٘جٕٗ، ػٙبٚيٗ ٚ ظٔيٙٝ ٞبي فؼبِيت آٖ.  -13-1

 وبٖ تطىيالتي،ضط  ٚظبيف ٚحسٚز اذعيبضات ٚ ٔسؤِٚيت ٞط ضوٗ. اض -13-2

 ضطايظ ػضٛيت زض ا٘جٕٗ يب ضٛاثظ ِغٛ ٚ تؼّيك ػضٛيت.  -13-3

 ٘حٜٛ ا٘عربة ٔسؤٚالٖ ٚ وبضٌعاضاٖ.  -13-4

 ٔطوع اغّي ا٘جٕٗ ٚ ٘حٜٛ فؼبِيت احعٕبِي زض سبيط ضٟطسعبٟ٘ب.  -13-5

 ٔٙبثغ تأٔيٗ ٔبِي.   -13-6

 ِيت .ٔست فؼب – 13-7

 ضطايظ ا٘حالَ ٚ تسٛيٝ.  – 13-8

 ٘حٜٛ ٘ظبضت ثط فؼبِيت ا٘جٕٗ. – 13-9

 ػسْ زذبِت ا٘جٕٗ زض أٛض ٔسيطيت زا٘طٍبٜ ٚ ٔسبئُ سيبسي.   -13-10

 پس اظ غسٚض  ٔجٛظ تأسيس ا٘جٕٗ ، ٞيأت ٔؤسس ٔي تٛا٘س ثطاثط ٔمطضات ٔطثٛط ٘سجت ثٝ ثجت ا٘جٕٗ الساْ وٙس.  – 14ٔبزٜ 

 ف ٞيأت ٔؤسس ثٝ ضط  ظيط است : ٚظبي – 15ٔبزٜ 

 ثٝ تػٛيت ضسب٘سٖ اسبسٙبٔٝ ا٘جٕٗ.  -15-1

 ٔبٜ اظ غسٚض ٔجٛظ تأسيس ا٘جٕٗ عجك اسبسٙبٔٝ.  6ثطٌعاضي اِٚيٗ ٔجٕغ ػٕٛٔي ظطف  -15-2

 ٔؼطفي اِٚيٗ ٞيأت اجطايي وٝ تٛسظ اِٚيٗ ٔجٕغ ػْٕٛ ا٘عربة ٔي ضٛز.   -15-3

 ٚ ػضٛ ٞيأ اجطايي ٘يع ٔي ثبضس.   -15-4

ضستٕيت   7: اِٚيٗ جّسٝ ٔجٕغ ػٕٛٔي ثب ضػبيت ضطايظ ٔٙسضج زض اسبسٙبٔٝ ٔػٛة ثب حضٛض ٕ٘بيٙسٜ تبْ االذعيبض وٕيسيٖٛ ٔٛضٛع ٔتبزٜ   1تجػطٜ 

 ٔي يبثس.  

 ضسٕيت پيسا ٔي وٙٙس.   7اِٚيٗ ٞيأت اجطايي ٚ زثيط ا٘عربثي ا٘جٕٗ پس اظ تأويس وٕيسيٖٛ ٔبزٜ  – 2تجػطٜ 

سبَ ٔي ثبضس ٚ ا٘جٕٗ ٔٛظف است حسالُ سٝ ٔبٜ لجُ اظ ا٘مضبي ٔتست ٔتصوٛض زضذٛاستت تجسيتس پطٚا٘تٝ       4طٚا٘ٝ غبزضٜ ٔست اػعجبض پ – 16ٔبزٜ 

 ا٘جٕٗ ضا ثٝ وٕيسيٖٛ تسّيٓ ٕ٘بيس. 

 سبَ ا٘عربة    ٔي ضٛ٘س ٚ ا٘عربة ٔجسز آٟ٘ب ثالٔب٘غ است.  2اػضبي ٞيأت اجطايي ٚ زثيط ا٘جٕٗ ثطاي ٔست  – 17ٔبزٜ 

 ضا وٝ تٛسظ ضئيس ٔؤسسٝ احطاظ ٔي ضٛز، زاضا ثبضٙس.  12ٞيأت اجطايي ٚ زثيط ا٘جٕٗ ثبيس ضطايظ ٔبزٜ تجػطٜ : اػضبي 

 ثطاي ٞط ٔؤسسٝ فمظ ٔجٛظ تأسيس يه ا٘جٕٗ غبزض ٔي ضٛز.   – 18ٔبزٜ 

 زاضعٝ ثبضس.  ثٝ ٔؤسسٝ ٔطثٛط ،ٚ ٔطاوع ٚاثسعٝ تجػطٜ : ٔغبثك ثب اسبسٙبٔٝ ٔػٛة، ا٘جٕٗ ٔي تٛا٘س ضبذٝ ٞب ٚ ٚاحسٞبيي ٔسعمط زض زا٘طىسٜ ٞب 

 



 ٘ظبضت ٚ ضسيسٌي ثٝ ترّفبت  –ثرص چٟبضْ 

ثٝ ٔٙظٛض ايجبز ٕٞبٍٞٙي ٞبي الظْ ٚ ثحث ٚ ثطضسي پيطأٖٛ سيبسعٟبي وّي ٚ ٘يع ضسيسٌي ثٝ ٔسبئُ الظْ اِطػبيٝ تٛسظ ا٘جٕٟٙب، ٔجٕغ  -19ٔبزٜ 

 زثيطاٖ سبِي يه ثبض ٚ ثٝ زػٛت ٚظاضت تطىيُ ٔي ضٛز. 

ٞيتأت ٘ظتبضت ٚ ضستيسٌي ثتٝ     » ثٝ ٔٙظٛض ٘ظبضت ػبِي ثط فؼبِيت ٞبي ا٘جٕٟٙب ٚ ضسيسٌي ثٝ ترّفبت احعٕبِي آ٘بٖ ٞيأتي تحت ػٙتٛاٖ   – 20ٔبزٜ 

ٔطوت اظ زٚ ٘فط اظ ٔؼبٚ٘يٗ ٚظاضت، زثيط وٕيسيٖٛ، يه يب زٚ ٘فط اظ اػضبي ٞيأت ػّٕي، ٚ زٚ تٗ اظ زثيتطاٖ ا٘جٕٟٙتبي زا٘تص آٔٛذعٍتبٖ     «  ترّفبت 

، ٚ ضئيس آٖ اظ ثيٗ اػضبي ٞيأت ٚ ثب حىٓ ٚظيتط   ضٛز. ٞيأت ٘ظبضت ٚ ضسيسٌي ثٝ ترّفبت ظيط ٘ظط وٕيسيٖٛ ا٘جٕٗ ٞب فؼبِيت ٔي وٙس تطىيُ ٔي

 فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي تؼييٗ ذٛاٞس ضس.  

 سبَ ٔٙػٛة ٔي ضٛ٘س.   2: اػضبي ٞيأت ػّٕي ٚ زثيطاٖ ا٘جٕٟٙب ثٝ ا٘عربة ٚ حىٓ ٚظيط ٚ ثٝ ٔست  1تجػطٜ 

 : زض جّسبتي وٝ ٔٛضٛع ا٘جٕٗ ٔطرػي ٔغط  است، ضئيس ٔؤسسٝ شيطثظ ثب حك ضأي ضطوت ٔي وٙس.   2تجػطٜ 

فؼبِيت ٞيأت ٘ظبضت ٚ ضسيسٌي ثٝ ترّفبت ثطاسب  آييٗ ٘بٔٝ اي است وٝ ثٝ تػٛيت وٕيسيٖٛ ٔي ضسس ٚ ٔعضٕٗ تٙجيٟبت ظيط ٘يع ٔي  – 21ٔبزٜ 

 ثبضس:  

 تصوط وعجي.   -21-1

 سٝ ٔبٜ تب يه سبَ.  تؼغيُ ٔٛلت اظ  -21-2

 ِغٛ پطٚا٘ٝ ٚ ا٘حالَ ا٘جٕٗ .  -21-3

تجػطٜ : ٞطٌبٜ ا٘جٕٗ ٔطتىت ذالفي ضٛز وٝ ثٙب ثط لٛا٘يٗ وطٛضي ٔسعٛجت ويفط ثبضس پطٚ٘سٜ ٔطثٛط تٛسظ زثيط وٕيستيٖٛ ثتٝ ٔطاجتغ شيػتال      

 لضبئي اضسبَ ذٛاٞس ضس.  

ثٝ تػٛيت ٚظيط فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي ضسيس ٚ اظ تبضيد اثالؽ لبثُ اجطاستت.   7/4/1377تجػطٜ زض تبضيد  11ٔبزٜ ٚ  22ايٗ آييٗ ٘بٔٝ زض  – 22ٔبزٜ 

 وّيٝ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي لجّي ِغٛ ٔي ٌطزز.  

 

 زوعط ٔػغفي ٔؼيٗ                                            

 ٚظيط فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِي                                            

 

 اوًن َايآييه وامٍ تطكيل ك

 َىري داوطجًيان –فرَىگي  

 ٔمسٔٝ :  

 ثٝ ٔٙظٛض پبسرٍٛيي ثٝ ٘يبظٞبي ٔعٙٛع ٚ ضضس ذالليت ٞبي فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي زا٘طجٛيبٖ، سبٔبٖ ثرطيسٖ ثٝ ذٛاسعٝ ٞب ٚ تالش ٞبي ذٛز اٍ٘يرعٝ

بء سغح ٕٞىبضي جٕؼتي، ٌستعطش ٚ تؼٕيتك    فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي زا٘طجٛيبٖ ٚ حٕبيت ٚ ٞسايت آٟ٘ب زض جٟت ٘يُ ثٝ اضظش ٞبي ٔعؼبِي اسالٔي، اضتم

فطًٞٙ ٔطبضوت زض زا٘طٍبٟٞب، تأسيس ٚ تمٛيت ٟ٘بزٞبي ٔس٘ي ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙسي حٛظٜ فؼبِيت ٞبي فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي زا٘طتٍبٟٞب، ثتب ػٙبيتت ثتٝ اغتَٛ      

فٙبٚضي وبٟ٘ٛ٘بي فطٍٞٙتي  سيبست فطٍٞٙي جٕٟٛضي اسالٔي ٔػٛة ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي ٚ سيبست ٞبي فطٍٞٙي ٚظاضت ػّْٛ، تحميمبت ٚ 

 ٞٙطي زا٘طجٛيبٖ تطىيُ ٔي ضٛز.  –

 تؼبضيف   – 1ٔبزٜ

ٞٙطي ٟ٘بزي زا٘طجٛيي است وٝ زض لجبَ ضٛاثظ ايٗ آييٗ ٘بٔٝ زض يىي اظ ظٔيٙٝ ٞبي فطٍٞٙي) ٘ظيتط لتطآٖ ، وعتبثرٛا٘ي ٚ     –وبٖ٘ٛ فطٍٞٙي  -1-1

) ٘ظيط ضتؼط ، ازة   ٕ٘بيطتٙبٔٝ ٘ٛيستي ٚ .... ( ، ٞٙتطي ) ٘ظيتط فتيّٓ ٚ ػىتس،         ٔغبِؼبت فطٍٞٙي، ٌفعٍٛي تٕسٖ ٞب، پژٚٞص فطٍٞٙي ٚ ....(، ازثي

جبضظٜ ثب ٔٛسيمي ، تئبتط ، ٞٙطٞبي تجسٕي، غٙبيغ زسعي ٚ ....( ٚ اجعٕبػي ) ٘ظيط تؼبٖٚ ٚ أساز، حفبظت اظ ٔحيظ ظيست، ايطاٍ٘طزي ٚ جٟبٍ٘طزي، ٔ

 ت ٔي وٙس ٚ زض ايٗ آييٗ ٘بٔٝ اظ ايٗ پس ثٝ اذعػبض وبٖ٘ٛ ٘بٔيسٜ  ٔي ضٛز. اػعيبز ٚ... ( تحت ٘ظبضت ٔسيطيت فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ فؼبِي

جػطٜ : فؼبِيت ٞبي ٔٛضٛع آييٗ ٘بٔٝ ضٛضاي غٙفي زا٘طجٛيبٖ ٚ ا٘جٕٟٙبي ػّٕي زا٘طجٛيي ٚ ا٘جٕٟٙبي ٚضظضي اظ ضَٕٛ ايٗ آيتيٗ ٘بٔتٝ ذتبضج    ت

 است. 

وٝ ٔغبثك ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثٝ ػضٛيت وبٖ٘ٛ زضٔي آيٙس ٚ جّسبت آٖ حسالُ ستبِي   ٔجٕغ ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ : ضٛضايي است ٔعطىُ اظ زا٘طجٛيب٘ي -2-1

 يىجبض تطىيُ   ٔي ٌطزز.



٘فط اظ اػضبي فؼبَ وٝ تٛسظ اػضبي ٕٞبٖ وبٖ٘ٛ ا٘عربة ٔي ضٛ٘س ٚ ٚظبيف اسبستٙبٔٝ وتبٖ٘ٛ    5يب  3ضٛضاي وبٖ٘ٛ : ضٛضايي است ٔعطىُ اظ  -3-1

 تؼييٗ ٔي ضٛز.

ٞٙطي : ضٛضايي است ٔعطىُ اظ زثيطاٖ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔٛجٛز زض زا٘طٍبٜ ثٝ ا٘ضٕبْ ٔستئَٛ أتٛض وتبٖ٘ٛ     –ٖ ٞبي فطٍٞٙي ضٛضاي ٔطوعي وب٘ٛ -4-1

وتبٖ٘ٛ، زض وّيتٝ زا٘طتٍبٟٞب     3ٞبي زا٘طٍبٜ )ثٝ ػٙٛاٖ زثيط ضٛضا ( وٝ ظطف يىٕبٜ، پس اظ تبضيد ثٝ اثالؽ ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ٚ زض غتٛضت ٚجتٛز حتسالُ    

 پس ثٝ اذعػبض ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب ٘بٔيسٜ ٔي ضٛز.   تطىيُ ٔي ٌطزز ٚ اظ ايٗ

ٞٙطي : زفعطي است تحت ٘ظبضت ٔسيطيت فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ وٝ زض چبضچٛة ايٗ آييٗ ٘بٔتٝ ٚ ثتب ٔستئِٛيت زثيتط      –أٛض وبٖ٘ٛ ٞبي فطٍٞٙي  -5-1

ٞبي الظْ ثطاي ا٘جتبْ أتٛض ازاضي، ٔتبِي ٚ پطتعيجب٘ي      ضٛضاي ٔطوعي، وّيٝ أٛض اجطايي ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب ضا ػٟسٜ زاض ذٛاٞس ثٛز ٚ ٕٞبٍٞٙي

 وبٖ٘ٛ ٞب ضا ا٘جبْ ذٛاٞس زاز.  

 ٘حٜٛ تطىيُ وبٖ٘ٛ  – 2ٔبزٜ 

٘فط اظ زا٘طجٛيبٖ ػاللٕٙس ثٝ فؼبِيت فطٍٞٙي يب ٞٙطي، ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ػٙٛاٖ ٞيأت ٔؤسس تمبضب٘بٔٝ ذٛز ضا ٔجٙي ثط تطىيُ وتبٖ٘ٛ   3حسالُ – 1-2

 ت فطٍٞٙي اضايٝ ٕ٘بيٙس. سبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ ٚ اٞساف تطىيُ آٖ ثبيسعي پيٛسعٝ تمبضب٘بٔٝ ثبضس.  زض آٖ ظٔيٙٝ ثٝ ٔسيطي

تجػطٜ : زض سبذعبض پيطٟٙبزي زض اسبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ ثبيس ٔجٕغ ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ، ضٛضاي وبٖ٘ٛ ٔٙعرت ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ ٚ زثيتط وتبٖ٘ٛ ) ٔٙعرتت ضتٛضاي     

 ٛز. وبٖ٘ٛ ( ٔغبثك ثب ٔفبز ايٗ آييٗ ٘بٔٝ پيص ثيٙي ض

ٔسيطيت فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ظطف زٚ ٞفعٝ ٘سجت ثٝ ثطضسي تمبضب ٘بٔٝ ٚ اػالْ ٘ظط وعجي الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض غٛضتي وتٝ فؼبِيتت زض ظٔيٙتٝ ٔتٛضز      -2-2

ىيُ ثتب تطت  ٘ظط ٔغبثك ٔمطضات ٚ ٔٙغجك ثب چبضچٛة ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثبضس ٚ ثبتٛجٝ ثٝ ٚجٛز زيٍط وبٖ٘ٛ ٞب ازغبْ فؼبِيت زض وبٖ٘ٛ ٞبي ٔٛجٛز ٘جبضس 

 ٔي وٙس.  وبٖ٘ٛ ٔٛضز تمبضب ٔٛافمت 

 ٔسيطيت فطٍٞٙي ٕ٘ي تٛا٘س تطىيُ ٚ فؼبِيت وبٖ٘ٛ فطٍٞٙي يب ٞٙطي ذبغي ضا ثسٖٚ اسعٙبز ثٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات وطٛض غيط ٔجبظ اػالْ وٙس.   -3-2

تمبضب وٙٙسٌبٖ ٔي تٛا٘ٙس زاليُ تٛجيٟي ذٛز ضا  زض غٛضتي وٝ ٔسيطيت فطٍٞٙي تمبضبي تطىيُ وبٖ٘ٛ ضا ثٝ زِيُ ٚجٛز وبٖ٘ٛ ٔطبثٝ ضز وٙس -4-2

ضٚظ پس اظ زضيبفت زاليتُ   10ضٚظ ثٝ ٔسيطيت فطٍٞٙي اضايٝ ٕ٘بيٙس ٚ آٖ ٔسيطيت ٔٛظف است  10ٔجٙي ثط ػسْ اِحبق ثٝ وبٖ٘ٛ ٔٛجٛز ضا ظطف ٔست 

 تٛجيٟي، وعجبً زض ايٗ ذػٛظ اػالْ ٘ظط وٙس.  

ٔؼعطظ ثبضٙس ٔي تٛا٘ٙس ظطف يه ٞفعتٝ پتس اظ زضيبفتت     -2-4تب  2-2طيت فطٍٞٙي ٔغبثك ثٙس  زض غٛضتي وٝ ٔعمبضيبٖ ٘سجت ثٝ ٘ظط ٔسي -5-2

 اثالؽ وعجي ٔسيطيت فطٍٞٙي اػعطاؼ ذٛز ضا ثٝ ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ تسّيٓ ٕ٘بيٙس. ضأي ضٛضاي فطٍٞٙي زض ايٗ ذػٛظ لغؼي است. 

سيٗ آٖ ٔي تٛا٘ٙس ثب غسٚض اػالٔيٝ الساْ ثتٝ ػضتٛ ٌيتطي زض ستغح زا٘طتٍبٜ )      پس اظ اػالْ ٔٛافمت ٔسيطيت فطٍٞٙي ثب تطىيُ وبٖ٘ٛ، ٔؤس – 6-2

ٔبٜ فٟطست اػضبي ذٛز ٚ ٌعاضش اِٚيٗ ٔجٕغ ػٕٛٔي ضا ثٝ ا٘ضٕبْ اسبٔي اػضتبء   2ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ( ٕ٘بيٙس ٚ ظطف  3ٔغبثك ضطايظ ٔٙسضج زض ٔبزٜ 

 ضٛضاي وبٖ٘ٛ ٚ زثيط ٔٙعرت ثٝ ٔسيطيت فطٍٞٙي تحٛيُ ٕ٘بيٙس.  

 ضطايظ ػضٛيت زض وبٖ٘ٛ :   – 3زٜ ٔب

 ٔؤسسيٗ ٚ اػضبء وبٖ٘ٛ ثبيسعي زاضاي ضطايظ ظيط ثبضٙس:  – 1-3

 اِف ( زا٘طجٛي ٕٞبٖ زا٘طٍبٞي ثبضٙس وٝ وبٖ٘ٛ زض آٖ تطىيُ ضسٜ است. 

 ٚاحس زضسي زض زٚضٜ وبضضٙبسي اضضس ٌصضا٘سٜ ثبضٙس.   6ٚاحس زضسي زض ٔمغغ وبضزا٘ي ٚ وبضضٙبسي ٚ  14ة( حسالُ 

ٚ زض زٚضٜ وبضضٙبستي اضضتس ثتيص اظ     12( حسالُ ٔؼسَ آٟ٘ب زض ٘يٕسبَ لجُ اظ تمبضبي ػضٛيت زض وبٖ٘ٛ زض زٚضٜ وبضزا٘ي ٚ وبضضٙبسي ثيطعط اظ ج

 ثبضس.   14

 ز ( ظطف زٚ سبَ اذيط زض وٕيعٝ ا٘ضجبعي حىٓ لغؼي ٔٙجط ثٝ ٔحطٚٔيت اظ تحػيُ ثٝ ٔست يه ٘يٕسبَ يب ثيطعط ٘ساضعٝ ثبضٙس. 

٘طجٛيبٖ ػضٛ وبٖ٘ٛ زض غٛضت ٔططٚط ضسٖ زض حيٗ فؼبِيت زض وبٖ٘ٛ ػضٛيعطبٖ ٔؼّك ذٛاٞس ضس ٚ زض غٛضتيىٝ زٚ تطْ ٔعٛاِي ٔطتطٚط  زا -2-3

 ضٛ٘س، ػضٛيت آٟ٘ب زض وبٖ٘ٛ ثٝ عٛض لغؼي ِغٛ ٔي ضٛز.  

 ضٛضاي وبٖ٘ٛ :  – 4ٔبزٜ 

 ت يىسبَ ٔغبثك اسبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ ا٘عربة ٔي ٌطز٘س.  اػضبي ضٛضاي وبٖ٘ٛ اظ عطيك ا٘عربثبت ٔجٕغ ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ ٚ ثطاي ٔس -1-4

عي زض اِٚيٗ جّسٝ ضٛضاي وبٖ٘ٛ، اػضبي ضٛضا يه ٘فط ضا اظ ٔيبٖ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ زثيط وبٖ٘ٛ ا٘عربة ٔي ٕ٘بيٙس زثيط وبٖ٘ٛ ٔسؤِٚيت ثط٘بٔٝ ضيت  -2-4

وعي وتبٖ٘ٛ ٞتب ٚ اضايتٝ ٌتعاضش ٔستعٕط ثتٝ ضتٛضا ٚ        جّسبت ضٛضاي وبٖ٘ٛ ٚ ٘ظبضت ثط اجطاي ٔػٛثبت آٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ضطوت زض جّسبت ضٛضاي ٔط

 پيٍيطي تػٕيٓ ٌيطي ٞبي ضٛضاي ٔطوعي زض ذػٛظ وبٖ٘ٛ ٔطثٛعٝ ضا ػٟسٜ زاض ٔي ثبضس.  



ثط٘بٔٝ ضيعي وبٖ٘ٛ زض ذػٛظ فؼبِيت ٞبي ٔٛضز ٘ظط زض چبضچٛة اسبسٙبٔٝ پس اظ تػٛيت زض ضٛضاي وبٖ٘ٛ، ثبيسعي جٟت تػٛيت ٟ٘بيي ثتٝ   -3-4

 وبٖ٘ٛ ٞب اضسبَ ٌطزز. ضٛضاي ٔطوعي 

 :    ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب – 5ٔبزٜ 

٘فتط اظ زا٘طتجٛيبٖ، فتبضؽ اِعحػتيالٖ ٚ      3وبٖ٘ٛ زض زا٘طٍبٜ ٔغبثك ايٗ آييٗ ٘بٔتٝ، زثيتطاٖ وتبٖ٘ٛ ٞتبي ٔٛجتٛز       3زض غٛضت ٚجٛز حسالُ  -1-5

ٍٞٙي ٚ ٞٙطي ٔي ثبضٙس، ثٝ ٔسيط أٛض فطٍٞٙتي پيطتٟٙبز ٔتي    وبضضٙبسبٖ زا٘طٍبٜ ضا وٝ زاضاي سٛاثك ثطجسعٝ ٚ اضظ٘سٜ اي زض حٛظٜ فؼبِيت ٞبي فط

سبَ ثٝ سٕت ٔسئَٛ أٛض وبٖ٘ٛ ٞب )زثيط ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب( ٔٙػتٛة ٔتي وٙتس. ٔستئَٛ      2ٕ٘بيٙس ٚ ٔسيط فطٍٞٙي يه ٘فط اظ آٟ٘ب ضا ثٝ ٔست

 ٔي ٕ٘بيس.   أٛض وبٖ٘ٛ ٞب ثب زػٛت اظ زثيطاٖ وبٖ٘ٛ ٞب، الساْ ثٝ تطىيُ ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب

أضبء ضسٕيت زاضعٝ ٚ ٔػٛثبت آٖ ثب ضأي  3/2ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب، ٞط ٔبٜ حسالُ يه جّسٝ ثطٌعاض ذٛاٞس وطز ٚ جّسبت آٖ ثب حضٛض  – 2-5

 اوثطيت حبضطيٗ ٔؼعجط است. 

ضسٕي است. زض غتٛضت ضز ٔػتٛثٝ اي   ٔػٛثبت ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب زض چبچٛح سيبست ٞبي فطٍٞٙي زا٘طٍبٟٞب ٚ ثب تأييس ٔسيط فطٍٞٙي  -3-5

ض تٛسظ ٔسيط فطٍٞٙي، زاليُ ٚي ثٝ ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب ثغٛض ٔسعٙس ٚ ٔسعسَ اضايٝ ذٛاٞس ضس. پس اظ ثطضسي ٞبي الظْ ثتطاي تٛافتك ٟ٘تبيي ز   

ٛضتي وتٝ ٞطيته اظ اػضتبء    غٛضت ػسْ تٛافك، ٔٛضٛع ثٝ ٔؼبٖٚ زا٘طجٛيي ٚ فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ، جٟت تػٕيٓ ٌيطي ٟ٘بيي اضجبع ذٛاٞتس ضتس. زض غت   

ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب فبضؽ اِعحػيُ ضٛز، اظ ػضٛيت ضٛضا ذبضج ذٛاٞس ضس ٚ وبٖ٘ٛ ٔعجٛع ٚي ٔٛظف است يىٕبٜ ٘سجت ثٝ ٔؼطفي ػضتٛ جسيتس   

 الساْ ٕ٘بيس.  

ثٝ ٔست يىسبَ ثٝ فؼبِيت ذٛز زض تجػطٜ : زض غٛضت پيطٟٙبز وبٖ٘ٛ ٔعجٛع ٚ تػٛيت ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب ػضٛ فبضؽ اِعحػيُ ٔي تٛا٘س حساوثط 

 ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب ازأٝ زٞس.  

 وّيٝ ٔىبتجبت ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب ثب أضبي زثيط آٖ ) ٔسئَٛ أٛض وبٖ٘ٛ ٞب ( ٔؼعجط ٔي ثبضس.   -4-5

 ٚظبيف ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞب :   – 6ٔبزٜ 

 ايجبز ٕٞبٍٞٙي ثيٗ وبٖ٘ٛ ٞبي زا٘طٍبٜ.   -1-6

 بٔٝ ٞب ٚ تؼييٗ ٔيعاٖ اػعجبضات ٔٛضز ٘يبظ وبٖ٘ٛ ٞب ٚ اضايٝ پيطٟٙبزات ثٝ ٔسيطيت فطٍٞٙي زض ايٗ ذػٛظ. تسٚيٗ ثط٘ - 2-6

 ٘ظبضت ثط ػّٕىطز وبٟ٘ٛ٘ب اظ جٟت ٔغبثمت ثط٘بٔٝ ٞبي اجطايي ثب آييٗ ٘بٔٝ ٚ ٔمطضات وبٖ٘ٛ ٞب .   – 3-6

 ٚ ٟ٘بزٞبي فطٍٞٙي ٚ زا٘طجٛيي. ٕٞىبضي ٚ اضتجبط ثب ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٞبي زا٘طٍبٟٞبي زيٍط  -4-6

ٔسيط فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ زفعطي ضا تحت ػٙٛاٖ زفعط أٛض وبٖ٘ٛ ٞبي فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي ثب ٔسؤِٚيت زثيط ضٛضاي ٔطوعي تطىيُ ٔتي زٞتس ٚ    – 7ٔبزٜ 

الت ازاضي ٔٛجتٛز زض ٔتسيطيت   وّيٝ أٛض ازاضي، ٔبِي ٚ پطعيجب٘ي آٖ زفعط ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔطثٛعٝ ثٝ زضذٛاست ٔسئَٛ أٛض وبٖ٘ٛ ٞتب ٔغتبثك تطتىي   

 فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ا٘جبْ ذٛاٞس ٌطفت.  

زا٘طتجٛيبٖ  تجػطٜ : زض غٛضت أىبٖ ٔسيطيت فطٍٞٙي ٔي تٛا٘س زثيطذب٘ٝ ٔسعمّي ضا ثطاي أٛض وبٖ٘ٛ ٞب ايجبز ٕ٘بيس ٚ ثٝ تؼساز وبفي وبضٔٙساٖ ٚ يتب  

 زا٘طٍبٜ ضا جٟت ا٘جبْ ٚظبيف ٔحِٛٝ ثٝ وبض ٌيطز.  

است ثٛزجٝ ٚ اػعجبضات ٔٛضز ٘يبظ وبٖ٘ٛ ٞب ٚ ٞعيٙٝ ٞبي ٔطتجظ ثط ايٗ آييٗ ٘بٔٝ زض ثٛزجٝ تفضيّي سبِيب٘ٝ زا٘طٍبٜ پتيص ثيٙتي ٚ اظ   الظْ  – 8ٔبزٜ 

 ٛز. ٔحُ اػعجبضات فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ تأٔيٗ ٌطزز ٚ ٔسيطيت فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ٔي تٛا٘س زض غٛضت أىبٖ اظ وٕه ٞبي سبيط زسعٍبٟٞب ٘يع ثٟطٜ ٔٙس ض

اظ : ٚظاضت ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي ثٝ غٛضت سبال٘ٝ ٚ ثٝ ٔٙظٛض حٕبيت اظ زا٘طٍبٟٞبي فؼبَ ٚ وبٟ٘ٛ٘بيي وٝ زاضاي فؼبِيتت ٚيتژٜ اي ثبضتٙس،     تجػطٜ

 ٔحُ اػعجبضات فطٍٞٙي، ٔجبِغي ضا ثٝ ػٙٛاٖ وٕه ثٝ فؼبِيت وبٟ٘ٛ٘ب اذعػبظ ذٛاٞس زاز.  

ٔبٜ ٚضؼيت ذٛز ضا ثب ٔفبز آييٗ ٘بٔٝ حبضتط   4بٔٝ زض زا٘طٍبٟٞب فؼبَ ثٛزٜ ا٘س، ٔٛظفٙس ظطف ٔست وبٖ٘ٛ ٞبيي وٝ لجُ اظ اثالؽ ايٗ آييٗ ٘ – 9ٔبزٜ 

 ٔٙغجك ٕ٘بيٙس.  

ثٝ تػٛيت ٚظيط ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي ضسيس ٚ ثٝ ٔٙظٛض اجطا ثٝ ٔست يىسبَ ثتٝ   18/2/79تجػطٜ ثٝ تبضيد  5ثٙس ٚ  25ٔبزٜ ٚ  9ايٗ آييٗ ٘بٔٝ زض 

 آٔٛظش ػبِي اثالؽ ضس.زا٘طٍبٟٞب ٚ ٔطاوع 

 


