
 

          اسبسٌبهِ اًجوي علوي كتببداري ٍ اطالع رسبًي ايراى

 

 10 از 1 صفحه
 

  كليبت ٍ اّداف –فصل اٍل

ثِ استٌبز هػَثِ زٍيست ٍ ضػت ٍ زٍهيي خلسِ ضَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي ٍ آييي ًبهِ اخطايي آى، اًدوي  .1هبدُ 

 .وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي وِ اظ ايي پس زض ايي اسبسٌبهِ اًدوي ًبهيسُ هي ضَز، تطىيل هي ضَز

ِ ّبي فطٌّگي، ػلوي، پژٍّطي ٍ فٌي فؼبليت هي وٌس ٍ ّسف آى  .2هبدُ  ِ اي غيطاًتفبػي است ٍ زض ظهيٌ اًدوي هَسس

. گستطش، پيطجطز ٍ اضتمبي زاًص وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي زض وطَض است

 .اًدوي تبثؼيت ايطاًي زاضز ٍ پس اظ ثجت زاضاي ضرػيت حمَلي ثَزُ ٍ هطوع آى زض ضْط تْطاى است. 3هبدُ 

 .اًدوي ثب  ضػبيت همطضات اًدوي ّبي ػلوي زض ضْطستبى ّب ًيع هي تَاًس ضؼجي زايط وٌس  :1تبصرُ 

زض غَضت لعٍم هي تَاى ًسجت ثِ تغييط ًطبًي هطوع اًدوي السام وطز ثِ ضطط آًىِ هَضَع زض ضٍظًبهِ ضسوي ٍ  :2تبصرُ 

 .وثيطاالًتطبض اػالم ضَز ٍ وتجبً ثِ اعالع وويسيَى اًدوي ّبي ػلوي ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي ثطسس

اًدوي اظ تبضيد تػَيت ايي اسبسٌبهِ ثطاي هست ًبهحسٍز تطىيل هي ضَز ٍ هلعم ثِ ضػبيت لَاًيي خوَْضي  .4هبدُ 

 .اسالهي ايطاى است

  ٍظبيف ٍ فعبليت ّب–فصل دٍم

 ثِ هٌظَض ًيل ثِ ّسف ّبي تؼييي ضسُ، اًدوي الساهبت ظيط ضا زض حَظُ وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي ثِ ػول ذَاّس .5هبدُ 

 :آٍضز

ِ اي ٍ ثيي الوللي ثب ّوىبضي هحممبى ٍ هترػػبى  وتبثساضي . 1- 5 اًدبم تحميمبت ػلوي ٍ فطٌّگي زض سغح هلي، هٌغم

 .ٍ اعالع ضسبًي

ِ ّبي هطثَط ثِ . 2- 5 ّوىبضي ثب ًْبزّبي اخطايي، ػلوي ٍ پژٍّطي زض ظهيٌِ اضظيبثي، ثبظًگطي ٍ اخطاي عطح ّب ٍ ثطًبه

ِ ّبي ػلوي هَضَع فؼبليت اًدوي  .اهَض آهَظش ٍ پژٍّص ٍ تؼييي اٍلَيت ّبي تحميمبتي زض ظهيٌ

 .تطغيت ٍ تطَيك پژٍّطگطاى ٍ تدليل اظ هحممبى ٍ استبزاى هوتبظ. 3- 5
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 .اضائِ ذسهبت آهَظضي، پژٍّطي ٍ فٌي. 4- 5

ِ اي ٍ ثيي الوللي. 5- 5  .تطىيل گطزّوبيي ّبي ػلوي زض سغح هلي، هٌغم

 .اًتطبض وتت ٍ ًططيبت ػلوي ٍ پژٍّطي. 6- 5

ِ ثٌسي هطبغل ٍ تسٍيي استبًساضزّبي هَضز ًيبظ زض حَظُ وتبثساضي ٍ . 7- 5 ّوىبضي ثب سبظهبى ّبي هسئَل زض عجم

 .اعالع ضسبًي

 اًَاع ٍ شرايط عضَيت  –فصل سَم

 :ػضَيت زض اًدوي ثِ لطاض ظيط است.  6هبدُ 

 : ػضَيت پيَستِ. 1- 6

 وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي، ػلن  ّبيهَسسبى اًدوي ٍ وليِ افطازي وِ حسالل زاضاي زضخِ وبضضٌبسي اضضس زض ضضتِ

ِ ّب ٍ گطايص ّبي ٍاثستِ ثبضٌس، هي تَاًٌس ثِ ػضَيت پيَستِ اًدوي  اعالػبت ٍ زاًص ضٌبسي، وتبثساضي پعضىي ٍ ضضت

 .زضآيٌس

 :ػضَيت ٍاثستِ. 2- 6

 : افطازي وِ زاضاي ضطايظ ظيط ّستٌس هي تَاًٌس ثِ ػضَيت ٍاثستِ اًدوي زضآيٌس

ِ ّب - الف زاضًسگبى هسضن وبضضٌبسي وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي، ػلن اعالػبت ٍ زاًص ضٌبسي، وتبثساضي پعضىي ٍ ضضت

 .ٍ گطايص ّبي ٍاثستِ

  سبل سبثمِ وبض زض حَظُ وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي 5زاضًسگبى هسضن وبضزاًي وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي ثب - ة

ِ ّب ثب - ج   سبل سبثمِ وبض زض حَظُ وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي 5زاضًسگبى هسضن زاًطگبّي زض سبيط ضضت

 سبل سبثمِ وبض زض اهط وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي وِ ثِ تطريع ّيئت 10افطازي ثب هسضن تحػيلي پبييي تط ثب حسالل - ز

 .هسيطُ ذسهبت لبثل تَخْي ضا زض حَظُ وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي اضائِ وطزُ ثبضٌس

 : ػضَيت زاًطدَيي. 3- 6
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ِ ّب ٍ ، علن اطالعبت ٍ داًش شٌبسی، کتببذاری پسشکیوليِ زاًطدَيبى وبضضٌبسي ضضتِ وتبثساضي ٍ اعالع ضسبًي  يب ضضت

 .گطايص ّبي ٍاثستِ هي تَاًٌس ثِ ػضَيت ٍاثستِ اًدوي زضآيٌس

 : ػضَيت افتربضي. 4- 6

ضرػيت ّبي ايطاًي ٍ ذبضخي وِ همبم ػلوي آًبى زض ظهيٌِ اّساف ٍ فؼبليت ّبي اًدوي زاضاي اّويت ٍيژُ ثبضس، يب زض 

ُ اي ًوَزُ ثبضٌس ثب تطريع ّيئت هسيطُ هي تَاًٌس ثِ ػضَيت افتربضي  پيطجطز اّساف اًدوي ووه ّبي هَثط ٍ اضظًس

 .اًدوي زضآيٌس

 :اػضبي حمَلي. 5- 6

ِ ّبي ػلوي ٍ پژٍّطي هطثَط فؼبليت زاضًس هي تَاًٌس ثِ ػضَيت اًدوي زضآيٌس ايي سبظهبى ّب . سبظهبى ّبيي وِ زض ظهيٌ

 . ٍ هَسسبت ػضَ ٍاثستِ هحسَة ذَاٌّس ضس

ِ اي وِ پژٍّص ٍ ذسهت لبثل تَخْي ضا اضائِ وطزُ ثبضٌس، ثب تػَيت ّيئت هسيطُ هي تَاًٌس ثِ :تبصرُ  اػضبي ٍاثست

 .ػضَيت پيَستِ اًدوي زضآيٌس

ّط يه اظ اػضبي پيَستِ ٍ ٍاثستِ سبالًِ هجلغي ضا وِ هيعاى آى تَسظ اػضبي ّيبت هسيطُ تؼييي هي ضَز، ثِ . 7هبدُ 

 .ػٌَاى حك ػضَيت پطزاذت ذَاٌّس وطز

 .پطزاذت حك ػضَيت ّيچ گًَِ حك ٍ ازػبيي ًسجت ثِ زاضايي اًدوي ثطا ي ػضَ ايدبز ًوي وٌس: 1تبصرُ 

 .اػضبي افتربضي اظ پطزاذت حك ػضَيت هؼبف ّستٌس: 2تبصرُ 

 :ػضَيت زض يىي اظ هَاضز ظيط ذبتوِ هي يبثس . 8هبدُ 

 استؼفبي وتجي . 1- 8

 .ػسم پطزاذت حك ػضَيت سبالًِ. 2- 8

 . تبييس ذبتوِ ػضَيت ثب ّيئت هسيطُ است:تبصرُ
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  اركبى اًجوي–فصل چْبرم

 : اضوبى اغلي ػجبضتٌس اظ.9هبدُ 

 هدوغ ػوَهي : الف

 ّيئت هسيطُ : ة

 ثبظضسبى : ج

 هجوع عوَهي : الف

 .هدوغ ػوَهي اظ گطزّوبيي اػضبي پيَستِ ثِ غَضت ػبزي يب فَق الؼبزُ تطىيل هي ضَز. 10هبدُ 

هدوغ ػوَهي ػبزي سبلي يه ثبض تطىيل هي ضَز ٍ ثب حضَض يب ضاي وتجي ًػف ثِ ػالٍُ يه ول اػضبي . 1- 10

 .پيَستِ اًدوي ضسويت هي يبثس ٍ تػويوبت اوثطيت آضاء هؼتجط است

زض غَضتي وِ زض زػَت ًرست، هدوغ ػوَهي ضسويت ًيبفت، خلسِ زٍم ثِ فبغلِ حسالل ثيست ضٍظ ثؼس . 2- 10

 .تطىيل هي ضَز ٍ ثب ّط تؼساز، خلسِ ضسويت ذَاّس يبفت

هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ زض هَاضز ضطٍضي ثب زػَت ّيئت هسيطُ يب ثبظضسبى ٍ يب ثب تمبضبي وتجي يه سَم . 3- 10

 .اػضبي پيَستِ تطىيل هي ضَز

زػَت ثطاي تطىيل هدوغ ػوَهي ثِ غَضت وتجي يب آگْي زض ضٍظًبهِ وثيطاالًتطبض است ٍ ثبيس حسالل پبًعزُ : 1تبصرُ 

 .ضٍظ لجل اظ تطىيل هدوغ ثِ اعالع اػضبي پيَستِ ثطسس

يه سَم اػضبي پيَستِ زض غَضتي هي تَاًٌس هستميوبً السام ثِ زػَت هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ًوبيٌس وِ ّيئت : 2تبصرُ 

زض چٌيي حبلتي، ايطبى ثبيس زض آگْي زػَت، ثِ ػسم . هسيطُ ٍ ًيع ثبظضسبى اًدوي ثِ تمبضبي ايطبى پبسد هٌفي زازُ ثبضٌس

 .اخبثت زضذَاست ذَز تَسظ ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضسبى تػطيح ًوبيٌس

زض غَضت تحمك تجػطُ فَق، زستَض خلسِ هٌحػطاً هَضَػي ذَاّس ثَز وِ زض تمبضبًبهِ شوط ضسُ است ٍ : 3تبصرُ 

 .ّيئت ضئيسِ هدوغ اظ هيبى اػضب اًتربة ذَاّس ضس
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ضطايظ تطىيل هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ّوبًٌس ضطايظ تطىيل هدوغ ػوَهي ػبزي است ٍ ثب حضَض يب ضاي : 4تبصرُ 

 .وتجي ًػف ثِ ػالٍُ يه ول اػضبي پيَستِ اًدوي ضسويت هي يبثس ٍ تػويوبت اوثطيت آضاء هؼتجط است

 :ٍظبيف هدبهغ ػوَهي. 11هبدُ 

 : هجوع عوَهي عبدي–يک

 اًتربة اػضبي ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضسبى  ٍ ضٍظًبهِ ضسوي . 1- 11

 تػَيت ذظ هطي اًدوي . 2- 11

 ثطضسي ٍ تػَيت پيطٌْبزّبي ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضسبى . 3- 11

 ثطضسي هٌبثغ هبلي اًدوي ٍ تؼييي هيعاى حك ػضَيت . 4- 11

 ػعل ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضسبى . 5- 11

 .ثطضسي ٍتػَيت تطاظًبهِ ٍ غَضتحسبة زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي سبل هبلي گصضتِ ٍ ثَزخِ سبل آتي اًدوي. 11-6

 : هجوع عوَهي فَق العبدُ–دٍ

 تػَيت تغييطات زض هفبز اسبسٌبهِ. 7- 11

 تػَيت اًحالل اًدوي. 8- 11

ِ اي هطوت اظ يه ضئيس، يه هٌطي ٍ زٍ ًبظط ازاضُ هي ضًَس: 1 تبصره  .خلسبت هدوغ ػوَهي تَسظ ّيئت ضئيس

 .اػضبي ّيئت ضئيسِ ثب اػالم ٍ پصيطش ًبهعزي ذَز زض هدوغ اًتربة هي ضًَس: 2 تبصره

ُ اًس : 3 تبصره  .اػضبي ّيئت ضئيسِ ًجبيس اظ ثيي وسبًي ثبضٌس وِ ذَز ضا زض اًتربثبت ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضسبى ًبهعز وطز

ّبي ػلوي ايطاى  ذتيبض وويسيَى اًدوي االالؼبزُ ثب حضَض ًوبيٌسُ تبم خلسبت هدبهغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق: 4 تبصره

 .يبثس ضسويت هي

 ّيئت هديرُ : ة
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 سبل يىجبض ثب ضاي هرفي 3 ًفط ػضَ ػلي الجسل است وِ ّط 2 ًفط ػضَ اغلي ٍ 7ّيئت هسيطُ اًدوي هطوت اظ . 12هبدُ 

ُ اًس اًتربة هي ضًَس  .اظ هيبى اػضبي پيَستِ اًدوي وِ اػالم آهبزگي وتجي وطز

 ثبض هتَالي ثِ ػضَيت ّيئت هسيطُ اًتربة ضًَس، هگط ثب تػَيت هدوغ 2ّيچ يه اظ اػضب ًوي تَاًٌس ثيص اظ . 1- 12

 . ًفط اظ ّيئت هسيطُ سبثك ثالهبًغ است3ػوَهي، زض ايي غَضت ًيع اًتربة حساوثط 

 .ػضَيت زض ّيئت هسيطُ افتربضي است. 2- 12

 ضٍظ پس اظ اًتربة ضسى تطىيل خلسِ زازُ ٍ ثب ضاي وتجي اظ ثيي ذَز افطازي ضا ثِ 15ّيئت هسيطُ حساوثط تب . 3- 12

ِ زاض اًتربة ذَاٌّس وطز ٍ   . ًفط ًيع ػضَ ّيئت هسيطُ ذَاٌّس ثَز3ػٌَاى ضئيس، ًبيت ضئيس، زثيط ٍ ذعاً

وليِ اسٌبز تؼْسآٍض ٍ اٍضاق ثْبزاض ثب زٍ اهضبء اظ سِ اهضبي ضئيس ٍ ذعاًِ زاض ٍ ًبيت ضئيس ّوطاُ ثب هْط . 4- 12

ِ ّبي ضسوي ثب اهضبي ضئيس يب ًبيت ضئيس هؼتجط است  .اًدوي ٍ ًبه

فبغلِ ثيي اضسبل زػَت ًبهِ يب . ّيئت هسيطُ هَظف است ثط حست ًيبظ ّط زٍ ّفتِ يه ثبض تطىيل خلسِ زّس. 5- 12

 .زػَت تلفٌي ثب تبضيد تطىيل خلسِ ّيئت هسيطُ حسالل سِ ضٍظ است

 .خلسبت ّيئت هسيطُ ثب حضَض اوثطيت اػضب ضسويت هي يبثس ٍ تػويوبت هترصُ ثب اوثطيت آضاء هؼتجط است. 6- 12

 .وليِ هػَثبت ّيئت هسيطُ، ثجت ٍ پس اظ اهضبء زض زفتط غَضتدلسبت ّيئت هسيطُ ًگْساضي هي ضَز. 7- 12

ضطوت اػضبي ّيئت هسيطُ زض خلسبت ضطٍضي است ٍ غيجت ّط يه اظ اػضب ثسٍى ػصض هَخِ ثِ تطريع . 8- 12

 .ّيئت هسيطُ تب سِ خلسِ هتَالي ٍ پٌح خلسِ هتٌبٍة زض حىن استؼفبي ػضَ غبيت ذَاّس ثَز

زض غَضت استؼفب، ثطوٌبضي يب فَت ّط يه اظ اػضبي ّيئت هسيطُ، ػضَ ػلي الجسل ثطاي هست ثبليوبًسُ زٍضُ، . 9- 12

 .ػضَ ّيئت هسيطُ ذَاّس ضس

 .ضطوت ثبظضسبى زض خلسبت ّيئت هسيطُ ثسٍى زاضتي حك ضاي هدبظ است. 10- 12

 هبُ پيص اظ پبيبى تػسي ذَز ًسجت ثِ فطاذَاًي هدوغ ػوَهي ٍ 4ّيئت هسيطُ هَظف است ظطف حساوثط . 11- 12

اًتربة ّيئت هسيطُ خسيس السام ٍ ثالفبغلِ ًتبيح ضا ّوطاُ ثب غَضتدلسِ هدوغ ػوَهي ثطاي ثطضسي ثِ وويسيَى 

 .اًدوي ّبي ػلوي اضسبل ًوبيس



 

          اسبسٌبهِ اًجوي علوي كتببداري ٍ اطالع رسبًي ايراى

 

 10 از 7 صفحه
 

 ّيئت هسيطُ پيطييي تب تبييس ّيئت هسيطُ خسيس اظ سَي وويسيَى اًدوي ّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ :تبصره

 .في آٍضي هسئَليت اهَض اًدوي ضا ثِ ػْسُ ذَاّس زاضت

 : ّيئت هسيطُ ًوبيٌسُ لبًًَي اًدوي هي ثبضس ٍ ٍظبيف ٍ اذتيبضات آى ثِ ضطح ظيط است.13 ماده

 .ازاضُ اهَض خبضي اًدوي عجك اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت هدوغ ػوَهي. 1- 13

ِ ّبي ترػػي، تؼييي ٍظبيف ٍ ًظبضت ثط فؼبليت آى ّب. 2- 13 ُ ّب ٍ وويت  .تطىيل ٍ اًحالل گطٍ

ِ اي ضا وِ ضطٍضي ثساًس زض هَضز ًمل ٍ اًتمبل اهَال ٍ تجسيل ثِ احسي يب . 3- 13 ّيئت هسيطُ هي تَاًس ّط السام ٍ هؼبهل

 (ثِ استثٌبي ٍاگصاضي لغؼي اهَال غيطهٌمَل وِ هستلعم تػَيت هدوغ ػوَهي است)تطّيي ٍ فه ضّي ٍ استمطاؼ 

 . اًدبم زّس

گصضتِ اظ هَضَػبتي وِ ثِ هَخت هفبز اسبسٌبهِ اذص تػوين ٍ السام زضثبضُ آى ّب زض غالحيت هدبهغ ػوَهي . 4- 13

 .است، ّيئت هسيطُ وليِ اذتيبضات الظم ثطاي ازاضُ اهَض ضا هططٍط ثِ ضػبيت حسٍز هَضَع فؼبليت اًدوي زاضاست

ِ ّبي اًدوي ثطاي تػَيت زض هدوغ ٍ . 5- 13 تْيِ گعاضش سبالًِ ٍ تٌظين تطاظ هبلي ٍ غَضتحسبة زضآهسّب ٍ ّعيٌ

 .اضائِ ثِ هطخغ ًظبضت زض هَػس همطض

البهِ زػَي ٍ پبسرگَيي ثِ زػبٍي اضربظ حميمي يب حمَلي زض توبم هطاخغ ٍ هطاحل زازضسي ثب حك تؼييي . 6- 13

 .ٍويل ٍ حك تَويل ثِ غيط

 .اًتربة ٍ هؼطفي ًوبيٌسگبى اًدوي ثطاي ضطوت زض هدبهغ زاذلي ٍ ذبضخي. 7- 13

ِ ّبي ػلوي زض چبضچَة ٍظبيف اًدوي. 8- 13  .تػَيت ٍ ًظبضت ثط اخطاي عطح ّب ٍ ثطًبه

 .خلت ّسايب ٍ ووه ّبي هبلي. 9- 13

 .اػغبي ثَضس ّبي پژٍّطي ٍ آهَظضي- 10- 13

اتربش تػوين زض هَضز ػضَيت اًدوي زض هدبهغ ػلوي زاذلي ٍ ذبضخي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات خبضي . 11- 13

 .وطَض

ُ ّب ٍ تبييس اػضبي آى ّب. 12- 13 ِ ّب ٍ گطٍ  .اًتربة سطپطستبى وويت



 

          اسبسٌبهِ اًجوي علوي كتببداري ٍ اطالع رسبًي ايراى

 

 10 از 8 صفحه
 

 .(زض غَضت لعٍم)تؼييي ضطايظ استرساهي وبضوٌبى . 13- 13

 .اضسبل گعاضش ّبي الظم ثِ وويسيَى اًدوي ّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ في آٍضي. 14- 13

فتتبح يب ثستي حسبة زض ّط يه اظ ثبًه ّبي زٍلتي ٍ ذػَغي زاضاي هدَظ اظ ثبًه هطوعي خوَْضي ا. 15- 13

 .اسالهي ايطاى

ِ ّب، ًظبرت بر  صذٍر هجَز تبسیس شبخِ. 16- 13 ّبی استبًی، تبئیذ اًتخبببت، صذٍر احکبم اعضب ّیئت هذیرُ شبخ

 .ّب فعبلیت ّب ٍ در صَرت لسٍم اًحالل آى

ِ زاض ٍ زيگطي  :تبصره ثطزاضت اظ حسبة ّبي ثبًىي اًدوي هستلعم حسالل زٍ اهضب است وِ يىي اظ آى ّب اهضبي ذعاً

 . است اًدويضئيس اهضبي ضئيس يب ًبيت

 ببزرسبى : ج

 سبل اًتربة 3 ًفط ضا ثِ ػٌَاى ػلي الجسل ثطاي هست 1 ًفط ضا ثِ ػٌَاى ثبظضس اغلي ٍ 2هدوغ ػوَهي ػبزي . 14هبدُ 

 .هي وٌس

 . اًتربة هدسز ثبظضسبى ثالهبًغ است:تبصره

 :ٍظبيف ثبظضسبى ثِ ضطح ظيط است. 15هبدُ 

 .ثطضسي اسٌبز ٍ زفبتط هبلي اًدوي ٍ تْيِ گعاضش ثطاي هدوغ ػوَهي. 1- 15

 .ثطضسي گعاضش سبالًِ ّيئت هسيطُ ٍ تْيِ گعاضش اظ ػولىطز اًدوي ثطاي اعالع هدوغ ػوَهي. 2- 15

 .گعاضش ّطگًَِ ترلف ّيئت هسيطُ اظ هفبز اسبسٌبهِ ثِ هدوغ ػوَهي. 3- 15

 وليِ اسٌبز ٍ هساضن اًدوي اػن اظ هبلي ٍ غيطهبلي زض ظهبى ٍ ثسٍى ليس ٍ ضطط ثبيس اظ سَي ّيئت هسيطُ ثطاي :تبصره

 .ثطضسي زض زستطس ثبظضسبى لطاض گيطز

ُ ّبي علوي اًجوي –فصل پٌجن    گرٍ



 

          اسبسٌبهِ اًجوي علوي كتببداري ٍ اطالع رسبًي ايراى
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ِ ّبي ترػػي هَضز ًيبظ ضا تطىيل زّس تب ثط اسبس ضطح ٍظبيفي وِ اظ سَي . 16هبدُ  ُ  ّب ٍ وويت اًدوي هي تَاًس گطٍ

 .ّيئت هسيطُ تؼييي هي ضَز ثِ فؼبليت ثپطزاظًس

ِ ّب ثب ّيئت هسيطُ اًدوي است. 1- 16 ُ ّب ٍ وويت  .تْيِ ٍ تػَيت زستَضالؼول تطىيل ٍ اًحالل گطٍ

 بَدجِ ٍ هَاد هتفرقِ - فصل ششن

 :هٌبثغ هبلي اًدوي ػجبضتٌس اظ. 17هبدُ 

 حك ػضَيت اػضبء. 1- 17

ُ اي. 2- 17  زضآهسّبي ًبضي اظ اضائِ ذسهبت آهَظضي ٍ پژٍّطي ٍ هطبٍض

 زضيبفت ّسايب ٍ ووه ّب . 3- 17

 . ايي اسبسٌبهِ ذَاّس ضس5 وليِ ػَايس ٍ زضآهسّبي اًدوي غطف اّساف هَضَع هبزُ :تبصره

ِ ّبي اًدوي زض زفبتط هٌظن ثجت ٍ ضطح آى ّط سبل پس اظ تػَيت زض هدوغ ػوَهي ثِ .18هبدُ   زضآهسّب ٍ ّعيٌ

 .وويسيَى اًدوي ّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ في آٍضي اضسبل هي ضَز

 .ّبی هخصَصی بِ ًبم اًجوي ًسد ببًك ّبی کشَر ًگْذاری هی شَد کلیِ ٍجَُ اًجوي در حسبة یب حسبة. 19هبدُ 

 ّيچ يه اظ هَسسبى ٍ اػضبي ّيئت هسيطُ ٍ يب غبحجبى سطهبيِ حك ثطزاضت يب ترػيع ّيچگًَِ سَزي اػن .20هبدُ 

 .اظ سَز سْبم يب سطهبيِ ضا ًساضتِ ٍ ذَز ٍ ٍاثستگبى زضخِ يه آى ّب ًوي تَاًٌس ثب اًدوي هؼبهلِ زاضتِ ثبضٌس

ُ ّبي هبلي ٍ غيطهبلي هطتجظ ثب فؼبليت ّبي اًدوي زض هحل زفتط هطوعي اًدوي ًگْساضي .21هبدُ   وليِ هساضن ٍ پطًٍس

 .هي ضَز ٍ زض هَالغ هطاخؼِ هطخغ ًظبضت يب سبيط هطاخغ غالحيت زاض زض اذتيبض آًبى لطاض ذَاّس گطفت

ّطگًَِ تغييط زض هفبز اسبسٌبهِ، پس اظ تػَيت وويسيَى اًدوي ّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ في آٍضي . 22هبدُ 

 .هؼتجط است

ُ ّب ٍ احعاة سيبسي ضا ًساضًس.23هبدُ   . اػضبي اًدوي ثِ ًبم اًدوي حك فؼبليت سيبسي يب ٍاثستگي ثِ گطٍ



 

          اسبسٌبهِ اًجوي علوي كتببداري ٍ اطالع رسبًي ايراى

 

 10 از 10 صفحه
 

ِ اي ضا ثطاي پطزاذت زيَى ٍ .24هبدُ   زض غَضت تػَيت اًحالل اًدوي تَسظ هدوغ ػوَهي، ّوبى هدوغ ّيئت تسَي

ّيئت تسَيِ هَظف است پس اظ ٍغَل هغبلجبت ٍ پطزاذت ثسّي ّب، وليِ . ٍغَل هغبلجبت اًدوي اًتربة ذَاّس وطز

ِ ّبي هٌبعك هحطٍم وطَض  زاضايي ّبي هٌمَل ٍ غيطهٌمَل اًدوي ضا ثب ًظط ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ في آٍضي ثِ وتبثربً

 .ٍاگصاض وٌس

 هدوغ ػوَهي 29/1/1395 تجػطُ زض خلسِ هَضخ 19 ظيطهبزُ ٍ 59 هبزُ، 25 فػل، 6ايي اسبسٌبهِ هطتول ثط . 25هبدُ 

 .فَق الؼبزُ اًدوي ثِ تػَيت ضسيس

 17/01/1395: هَضخ- 180 (زٍضُ پٌدن) 13تبئيس ضسُ زض خلسِ 

: اسبهي ٍ اهضبي اػضبء ّيبت هسيطُ

هطين اسسي 

اثطاّين افطبض 

حويس خوبلي هْوَئي 

فطيجطظ ذسطٍي 

سؼيس ضضبيي ضطيف آثبزي 

هْسي ػليپَض حبفظي 

فطاهطظ هسؼَزي 

 

 اسبهي ٍ اهضبي ّيبت ضئيسِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ


