مادٌ ٍ - 1صاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ٍاحذ سبصهبًي هطخػي است وِ ثِ هَخت لبًَى ايدبد ضذُ ٍدس صهيٌِ
تذٍيي ٍ اسائِ سيبستّب،تؼييي خظ هطيّب ٍ ًيض ثشًبهِسيضي ثشاي فؼبليتّبي هشثَط ثِ تشثيت ًيشٍي اًسبًي گشٍُ پضضىي ،دس
پژٍّص ٍ ،خذهبت ثْذاضتي،دسهبًي،داسٍيي ٍ غزايي اص عشيك دستگبُّبي ريشثظ( داًطگبُ ّب ،داًطىذُ ّبي ػلَم پضضىي ٍ
خذهبت ثْذاضتي دسهبًي  ،سبصهبًْبي هستمل ٍاثستِ ٍ )......هغبثك ثب لبًَى تطىيالت ٍ ٍظبيف ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ
آهَصش پضضىي ٍ اغَل حبون دس هَاد  30 ٍ 29لبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى فؼبليت هي ًوبيذ.
مادٌ  - 2هَسسِ دٍلتي ٍ :احذ سبصهبًي هطخػي است وِ ثِ هَخت لبًَى ايدبد ضذُ يب هي ضَد ٍ ثب داضتي استمالل
حمَلي ،ثخطي اص ٍظبيف ٍ اهَسي سا وِ ثش ػْذُ يىي اص لَاي سِ گبًِ ٍ سبيش هشاخغ لبًًَي هي ثبضذ اًدبم هي دّذ.
مادٌ - 3هؤسسِيبًْبدػوَهيغيشدٍلتي ٍاحذ سبصهبًي هطخػي است وِ داساي استمالل حمَلي است ٍ ثب تػَيت هدلس
ضَساي اسالهي ايدبد ضذُ يب هي ضَد ٍ ثيص اص پٌدبُ دسغذ ثَدخِ سبالًِ آى اص هحل هٌبثغ غيشدٍلتي تإهيي هي گشدد ٍ ػْذُ
داس ٍظبيف ٍ خذهبتي است وِ خٌجِ ػوَهي داسًذ.
مادٌ -4داًطگبُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي  :ضبهل ستبد ٍ وليِ ٍاحذّبي اخشايي( هستملٍ ،اثستِ) هٌغجك ثب
تطىيالت هػَة ضبهل داًطىذُ  ،هشوض تحميمبتي،پژٍّطىذُ،پژٍّطگبُ،آهَصضىذُ ،ثيوبسستبى ،ضجىِ ثْذاضت دسهبى ،ضؼجِ
ثيي الولل ٍغيشُ هي ثبضذ وِ ّش ٍاحذ ػْذُ داس اخشاي لسوتي اص ثشًبهِ ّبي داًطگبُ هي ثبضذ.
مادٌ - 5داًطىذُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي ،دسهبًي؛ هَسسِ اي آهَصضي ،پژٍّطي ٍ خذهبتي است وِ ٍظيفِ آى
تشثيت ًيشٍي اًسبًي دس سدُ ّبي هختلف گشٍُ پضضىي  ،پژٍّص ٍ اسائِ خذهبت ثْذاضتي ٍ دسهبًي است ٍ داسا ي حذالل سِ
گشٍُ آهَصضي ػلَم پضضىي هي ثبضذ .
تجػشُ  -داًطگبُ/داًطىذُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٍ سبيش سبصهبى ّبيي وِ دس ضوَل ايي آييي ًبهِ لشاس هي
گيشًذ ثِ اختػبس داًطگبُ ًبهيذُ هي ضًَذ .
مادٌ - 6آهَصضىذُ :يه هَسسِ آهَصش ػبلي دس گشٍُ پضضىي است وِ اص تدويغ گشٍ ّْبي آهَصضي دس سغح وبسداًي سضتِ
ّبي گشٍُ پضضىي تطىيل هي گشدد ٍ اهىبًبت ٍ تدْيضات الصم ثشاي آهَصش سضتِ ّبي تحػيلي دس آى دايش است.
مادٌ7

-

پژٍّطگبُ ٍ :احذ تحميمبتي ثب استمالل هبلي ٍ هذيشيت ٍاحذ وِ داساي حذالل سِ پژٍّطىذُ هشتجظ هػَة ثب

هذيشيت ٍاحذ ٍ فضبي فيضيىي هٌبست ثبضذ  .
تجػشُ  -وليِ ٍاحذّبي تحميمبتي ثبيستي اثتذا دس هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي هػَة
ضًَذ ٍ سپس تبييذ ًْبيي خَد سا اص ضَساي گستشش داًطگبُ ّبي ػلَم پضضىي اخز ًوبيٌذ .

مادٌ -8پژٍّطىذُ ٍ :احذ تحميمبتي است هتطىل اص حذالل سِ هشوض تحميمبتي هشتجظ داساي هدَص لغؼي ثب هذيشيت ٍاحذ ٍ
فضبي فيضيىي هٌبست وِ ثِ تػَيت سسيذُ ثبضذ.
مادٌ - 9هشوض تحميمبت ٍ :احذ تحميمبتي است وِ ثِ دسخَاست ثبالتشيي همبم هسئَل سبصهبى هتمبضي دس يىي اص صهيٌِ ّبي
ػلَم پضضىي ثِ تػَيت سسيذُ ثبضذ.
مادٌ - 10گشٍُ آهَصضي  :ػْذُ داس آهَصش ٍ اسائِ خذهبت پژٍّطي دس استجبط ثب يه سضتِ هػَة ػلَم پضضىي ( ػلَم پبيِ ،
ثبليٌي  ،ثْذاضت ) ...،هي ثبضذٍ .داساي حذاللً 5فش ػضَ ّئيت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي هي ثبضذ وِ الالل سِ ًفش اص آًبى
دس هشتجِ استبديبسي ٍ يب ثبالتش ثبضٌذ .
مادٌ -11گشٍُ پژٍّطي :ػْذُ داس پژٍّص ٍ يب اسائِ خذهبت آهَصضي دس استجبط ثب يه سضتِ هػَة ػلَم پضضىي ( ػلَم پبيِ ،
ثبليٌي  ،ثْذاضت ) ...،هي ثبضذ ٍداساي حذاللً 3فش ػضَ ّئيت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي هي ثبضذ وِ الالل يه ًفش اص آًبى
دس هشتجِ پژٍّطگشي ٍ دًٍفش ديگش حذالل پژٍّطيبس ثبضٌذ .
مادٌ12

-

اهَس حبوويتي آى دستِ اص اهَسي است وِ تحمك آى هَخت التذاس ٍ حبوويت وطَس است ٍ هٌبفغ آى ثذٍى

هحذٍديت ضبهل ّوِ الطبس خبهؼِ گشديذُ ٍ ثْشُ هٌذي اص ايي ًَع خذهبت هَخت هحذٍديت ثشاي استفبدُ ديگشاى ًوي
ضَد.اص لجيل:استمبء ثْذاضت ٍ آهَصش ػوَهي ،وٌتشل ٍ پي طگيشي اص ثيوبسيْب ٍ آفتْبي ٍاگيش،همبثلِ ٍ وبّص اثشات حَادث
عجيؼي ٍ ثحشاًْبي ػوَهي
ضبخػْبي اهَس حبوويتي ػجبستٌذ اص :
 )1هحل خغشافيبي استمشاس پست سبصهبًي
 )2حسبسيت ضغل (پست)
 )3ػذم اهىبى اًدبم ٍظبيف پست سبصهبًي تَسظ ثخص غيش دٍلتي
تجػشُ  -1پ ستْبي سبصهبًي ٍاحذ ّبي سبصهبًي هستمش دس ستبد هشوضي داًطگبُ وِ ػْذُ داس ٍظبيف سيبست
گزاسي ّ ،ذايت ٍ ًظبست ّستٌذ ثِ ػٌَاى هطبغل حبوويتي هحسَة هي ضًَذ .
تجػشُ  -2ػٌبٍيي هطبغل حبوويتي ثش اسبس اثالغيِ هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ ٍصاست هتجَع تؼييي هيگشدد.

مادٌ13

-

سبختبس سبصهبًي  :سٍاثظ هيبى ٍاحذّبي سبصهبًي  ،حذٍد اختيبسات ،سلسلِ هشاتت ،سغَح تػوين گيشي ٍ ًحَُ

تمسين ٍ تَصيغ ٍظبيف هيبى ٍاحذّب سا ًطبى هي دّذ ٍ ضبهل ضشح ٍظبيفً ،وَداس سبصهبًي ٍ پست ّبي سبصهبًي هي ثبضذ.
ً -13-1وَداس سبصهبًي ً :وَداسي است وِ ًطبًگش سٍاثظ  ،سلسلِ هشاتت ٍ سغَح سبصهبًي داًطگبُ است .
 -13-2ضَاثظ تطىيالتي :هؼيبسّبيي است وِ  ،تؼذاد سغَح سبصهبًي ٍ تؼذاد ٍاحذّبي سبصهبًي،تؼذاد پستْبي
هذيشيتي،تؼذاد ٍ تٌَع پستْبي سبصهبًي ،ضش ح ٍظبيف ٍ چگًَگي تَصيغ ٍظبيف سا تؼييي هي ًوبيذ.

 -13-3سغح سبصهبًي ّ :ش يه اص همبعغ تطىيل دٌّذُ سلسلِ هشاتت سبصهبًي است وِ خضء سدُ هذيشيت لشاس هي
گيشد.
ثش اسبس ايي ضَاثظ سغَح سبصهبًي حذاوثش  4سغح ثِ تشتيت صيش هي ثبضذ.
 )1سيبست
 )2هؼبًٍت
 )3هذيشيت
 )4گشٍُ /اداسُ
تجػشُ -سغح تطىيالتي داًطگبُ ثشاثش ثب سبصهبى است.
 -13-4ضشح ٍظيفِ پست سبصهبًي :هدوَػِ ٍظبيفي است وِ ثشاي يه پست سبصهبًي تؼييي هي گشدد ٍوبسهٌذ هىلف
ثِ اًدبم آى هي ثبضذ.
ٍ -13-5احذ سبصهبًي  :اص اخضاي سبختبس سبصهبًي است وِ دس لبلت يىي اص اًَاع تطىل ّبي سبصهبًي ضبهل هؼبًٍت،
،هذيشيت ،اداسُ ٍ يب گشٍُ ػْذُ داس اًدبم ٍظبيف هتدبًس ٍ هشتجظ ثب اّذاف دستگبُ اغلي هي ثبضذ.
تجػشُ  -دس ساس ّش ٍاحذ ،پست سبصهبًي هتٌبست ثب اختيبسات آى پيص ثيٌي هي ضَد.
ٍ -13-6احذ تبثؼٍِ :احذي است وِ اص ًظش سيبست ّب ٍ خظ هطي ّب ٍ ًيض اهَس اداسي ٍ هبلي ٍ تطىيالتي تبثغ دستگبُ
اغلي هي ثبضذ.
 - 13-7تطىيالت تفػيلي :هدوَػِ اي است وِ ًطبًگش تؼذادًَ،ع ،ضوبسُ سديف ٍ سغح پست ّبي سبصهبًي داًطگبُ
هي ثبضذ.
مادٌ -14پست سبصهبًي  :خبيگبّي دس تطىيالت تفػيلي هَسسِ است وِ ثشاي اًدبم ٍظبيف ٍ هسئَليتْبي هطخع (ثبثت ٍ
هَلت) ثشاي تػذي يه وبسهٌذ دس ًظش گشفتِ هيطَد .
تجػشُ  -1پست ثبثت :ػجبست اص پست سبصهبًي وِ ثِ هٌظَس اًدبم ٍظبيف هستوش ٍ توبم ٍلت ثشاي اختػبظ ثِ وبسهٌذ سسوي
ٍ يب پيوبًي دس تطىيالت تفػيلي داًطگبُ ايدبد هي ضَد ٍ هوىي است ثب تػذي يب ثذٍى تػذي ثبضذ .
تجػشُ  -2پست هَلت  :ػجبست است اص پست سبصهبًي غيش حبوويتي وِ ثِ هٌظَس اًدبم ٍظبيف توبم ٍلت ٍ هستوش،دس هذت
هؼيي ٍ لشاسداد هؼيي ثشاي اختػبظ ثِ وبسهٌذ لشاسدادي دس تطىيالت تفػيلي داًطگبُ ايدبد ضذُ است .
تجػشُ -3پست ثب ًبم :ػجبست است اص پست سبصهبًي وِ ثشاي فشدي اختػبظ يبفتِ ٍ پس اص خشٍج ضبغل ثِ سبيش پستْب ي
هَسد ًيبص تجذيل هي ضَد.
تجػشُ - 4پست ته ستبسُ :پست سبصهبًي ضوبسُ داسي است وِ هٌحػشا ثِ اػضب ّيإ ت ػلوي خْت تػذي پست اخشايي ٍ
هذيشيتي اختػبظ هي يبثذ.

مادٌ -15سيبست اٍليي سغح سبصهبًي داًطگبُ است .
تجػشُ  -ثبتَخِ ثِ اّذاف ٍ هإهَسيت ّبي هحَلِ ٍ ،احذّبي سبصهبًي هدوَػِ حَصُ سيبست اص سغَح سَم ٍ چْبسم (هذيشيت
/اداسُ/گشٍُ) تؼشيف هي گشدد.
مادٌ - 16هؼبًٍت دٍهيي سغح سبصهبًي پس اص سئيس داًطگبُ هي ثبضذ وِ اًدبم ثخطي اص ٍظبيف  ،هشتجظ ثب اّذاف داًطگبُ
سا ثش ػْذُ داسد.تؼذاد هؼبًٍت ّبي داًطگبُ حذاوثش 7ػذد هي ثبضذ وِ ػجبستٌذ:
 )1هؼبًٍت ثْذاضتي
 )2هؼبًٍت دسهبى
 )3هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ
 )4هؼبًٍت آهَصضي
 )5هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسي
 )6هؼبًٍت داًطدَيي ٍ فشٌّگي
 )7هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ
تجػشُ -1تؼذاد هؼبًٍتْب دس داًطگبُ ثش اسبس تطىيالت هػَة ّيإ ت اهٌب حذاوثش تب سمف هػَة لبًًَي تؼييي هي گشدد .
تجػشُ ّ -2ش هؼبًٍت حذ اوثش ثب ضص هذيشيت سبصهبًذّي هي ضَد.
تجػشُ  -3دس ّش هؼبًٍت داًطگبُ دس غَست ػذم ايدبد هذيشيت حذاوثش هي تَاى دٍ پست هؼبٍى پيص ثيٌي ًوَد ٍ هؼبًٍت
داًطگبُ سا دس لبلت اداسات ٍ گشٍُ ّب سبصهبًذّي وشد.
مادٌ -17هذيشيت سَهيي سغح سبصهبًي است وِ اًدبم ثخطي اص ٍظبيف هؼبًٍت داًطگبُ سا دس صهيٌِ فؼبليت ّبي هغبلؼبتي ،
تحميمبتي ٍ اخشايي ثش ػْذُ داسد است.دس ساس" هذيشيت" هذيش لشاس هي گيشد.
 -17-1پست ّبي ّش هذيشيت حذاوثش دسچْبس اداسُ ٍ يب چْبس گشٍُ ٍيب تشويجي اص اداسات ٍ گشٍُ ّب ثش اسبس تٌَع ٍظبيف
سبصهبًذّي هي ضَد لىي ثشاي ايدبد هذيشيت الضاهبً ايدبد اداسُ ٍ گشٍُ ضشٍسي ًوي ثبضذ ٍ ثش حست هإهَسيتْب ٍٍظبيف
هحَلِ،پستْبي سبصهبًي سا هي تَاى هستميوبً تحت ًظبست هذيش ٍ يب هؼبٍى ٍي پيص ثيٌي ًوَد.
 -17-2دس ّش هذيشيت دس غَست ػذم ايدبد گشٍُ يب اداسُ  ،حذاوثش يه پست سبصهبًي هؼبٍى پيص ثيٌي هي ضَد.
 - 17-3دس غَست ػذم پيص ثيٌي اداسُ يب گشٍُ حذاوثش چْبس پست وبسضٌبس هسٍَل سا هي تَاى دس تطىيالت هذيشيت وِ
ٍخِ غبلت ٍظبيف آًْب وبسضٌبسي ثبضذ ،ايدبد ًوَد  .هطشٍط ثشآًىِ حذالل دٍ پ ست وبسضٌبس ٍ يب وبسداى سا تحت ًظبست
داضتِ ثبضذ.
تجػشُ  -دس غَست پيص ثيٌي سييس اداسُ يب سييس گشٍُ ايدبد پست وبسضٌبس هسئَل هوٌَع است.

مادٌ-18

گشٍُ ،چْبسهيي سغح سبصهبًي است وِ ػْذُ داس اًدبم ثخطي اص ٍظبيف هذيشيت هي ثبضذٍ .خِ غبلت ٍظبيف

"گشٍُ" هغبلؼبتي ٍ تحميمبتي است .گشٍُ فبلذ ٍاحذ تبثؼِ است ٍ دس سؤس آى "سئيس گشٍُ" لشاس داسد ّ.ش گشٍُ هتٌبست ثب
ٍظبيف ٍهإهَسيت ّبي هحَلِ حذالل داساي پٌح پست سبصهبًي خَاّذ ثَد.
مادٌ  - 19اداسُ چْبسهيي سغح سبصهبًي است وِ ػْذُ داس ثخطي اص ٍظبيف هذيشيت هي ثبضذٍ.خِ غبلت ٍظبيف "اداسُ"
اخشايي است .اداسُ فبلذ ٍاحذ تبثؼِ است ٍ دس سؤس آى " سييس اداسُ" لشاس هي گيشدّ .ش اداسُ هتٌبست ثب ٍظبيف ٍ هإهَسيت
ّبي هحَلِ ٍ حذالل داساي پٌح پست سبصهبًي هي ثبضذ .

مادٌ -20سيبست ّب ٍ خظ هطي ّبي حبون ثش فؼبليتْبي تطىيالتي داًطگبُ ثش اسبس هَاسد صيش هي ثبضذ:
 )1هٌغمي ًوَدى اًذاصُ داًطگبُ دس حذ هغلَة ثب سػبيت سيبست ّبي والى ٍصاست هتجَع .
 )2هتٌبست سبصي سغَح سبصهبًي (سلسلِ هشاتت اداسي) ثِ هٌظَس تسْيل دس اهش تػوين گيشي ثب سػبيت حذاوثش چْبس
سغح سبصهبًي
 )3تدويغ ٍاحذّبي سبصهبًي ٍ وبّص تؼذاد پست ّبي هذيشيتي .
 )4حزف ٍاحذ ّبي غيش ضشٍسي اص سبختبس سبصهبًي
 )5حزف ٍاحذّبي هَاصي ٍ توشوض ّش فؼبليت هٌحػشاً دس يه ٍاحذ تطىيالتي
مادٌ  -21ضشح ٍظبيف پست ّبي سبصهبًي تَسظ ٍاحذّبي هشثَعِ تْيِ ٍ تٌظين هي ضَد ٍ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ داًطگبُ
تإييذ هي گشدد.
مادٌ ً -22وَداس سبصهبًي ٍ تطىيالت خشد ٍ تفػيلي داًطگبُ ثش اسبس ضَاثظ ٍ ضبخع ّبي هشتجظ دس ايي آييي ًبهِ ثب
پيطٌْبد ٍاحذ ّبي ريشثظ تذٍيي ٍ خْت ثشسسي ٍ تإييذ ثِ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع اسسبل ٍسپس
دس ّيإت اهٌبء داًطگبُ تػَيت هي گشدد.
تجػشُّ -شگًَِ تغييش دس ًوَداس سبصهبًي ٍ تطىيالت خشدوِ ثِ تإييذ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍتحَل اداسي ٍصاست هتجَع سسيذُ
ثبضذ فشايٌذ ايي هبدُ سا حذاوثش يه ثبس عي خَاّذ ًوَد.
مادٌ ً -23وَداس سبصهبًي ٍ وليِ پيطٌْبدّبي هؼبًٍتْب ٍ ٍاحذ ّبي تخػػي داًطگبُ دس خػَظ تغييش وبسثشي  ،ايدبد يب
حزف پ ست يب ٍاحذ تطىيالتي ٍ يب تغييش ػٌَاى پست تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ ثشاث ش هفبد هبدُ 22
ثشسسي ٍ تػَيت هي گشدد.
مادٌ ٍ -24احذّبي تبثؼِ هؼبًٍت ثْذاضت داًطگبُ ضبهل  :هشوض ثْذاضت ضْشستبى،هشوض ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي  ،هشوض
ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي – سٍستبيي ،هشوض ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي – سٍستبيي ثب تسْيالت صايوبًي ،هشاوض لشًغيٌِ ،هشوض
سفشاًس هطبٍسُ ٍ ثيوبسيْبي سفتبسي ،پبيگبُ ثْذاضتي ،هشوض ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي دسخِ يه  ،هشوض ثْذ اضتي دسهبًي
ضْشي دسخِ دٍ  ،هشوض ثْذ اضتي دسهبًي سٍستبيي ٍخبًِ ثْذاضت هي ثبضذ.

تجػشُ  -1عشح گستشش ضجىِ ّبي ثْذاضتي ٍ دسهبًي داًطگبُ ّش پٌح سبل يىجبس تَسظ هؼبًٍت ثْذاضت ٍصاست هتجَع ثش
اسبس سيبستْبي هلي ٍ استشاتژيه تْيِ ٍ ثِ داًطگبُ اثالؽ هي ضَد ٍ داًطگبُ هَظف است عي دٍسُ هزوَس وليِ اّذاف آى
سا هحمك ًوبيذ.
تجػشُ  -2ايدبد ّش گًَِ تغييش دس تطىيالت ٍ احذ ّبي ثْذاضتي – دسهبًي خبسج اص عشح ّبي گستشش هٌحػشاً ثبهَافمت
هؼبًٍت ثْذاضتي ٍصاست هتجَع ٍ تإ ييذ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي اهىبى پزيش است .
تجػشُ  -3تطىيالت ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت ثْذاضتي ٍصاست
هتجَع ٍ سػبيت هبدُ  22دس ايي آييي ًبهِ تذٍيي هي گشدد .
مادٌ ٍ -25احذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي ضبهل داًطىذُ ٍ آهَصضىذُ هي ثبضذ.
تجػشُ - 1ضَاثظ ٍ ضبخع ّبي ايدبد  ،حزف  ،ادغبم ٍ تفىيه ٍاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ  ،تَسظ هؼبًٍت
آهَصضي ٍصاست هتجَع ٍ تػَيت دس ضَساي گستشش داًطگبّْب تؼييي ٍ اثالؽ هي گشدد.
تجػشُ  -2تطىيالت ٍاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست
هتجَع ٍ سػبيت هبدُ  22دس آييي ًبهِ تذٍيي هي گشدد.
تجػشُ -3هشاوض آهَصضي ٍ دسهبًي اص لحب ػ ًظبست ،پبيص ،اسصضيبثي ٍ اػتجبس ثخطي آهَصضي تحت ًظش هؼبًٍت آهَصض ي
داًطگبُ هي ثبضٌذ.
مادٌ  -26تغييشات تطىيالت تفػيلي دس ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي ثب سػبيت هَاسد صيش اهىبى پزيش است :
 )1لَاًيي ٍ همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تبييذ هؼبًٍت تخػػي هشثَعِ .
 )2اسبسٌبهِ ٍاحذّبي آهَصضي
ً )3سجت ّبي همشس دستؼييي تؼذاد اػضبء ّيبت ػلوي ثِ داًطدَ.
ً )4سجت ّبي همشس دستؼييي تؼذاد ًيشٍّبي ووه آهَصضي ثِ اػضبء ّيإت ػلوي دس گشٍُ ّبي آهَصضي.
مادٌ ٍ -27احذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت دسهبى ضبهل ثيوبسستبى ّب ،هشاوض آهَصضي ٍ دسهبًي ،دسهبًگبُ ّب ٍ ٍاحذّبي پبساوليٌيه
هي ثبضٌذ.
تجػشُ  -1ثيوبسستبًْب ٍ هشاوض آهَصضي ٍ دسهبًي ٍ پبساوليٌيه اص لحب ػ ًظبست ،پبيص ،اسصضيبثي ٍ اػتجبس ثخطي دسهبًي تحت
ًظش هؼبًٍت دسهبى داًطگبُ هي ثبضٌذ .
تجػشُ  -2ثيوبسستبًْبي هستمش دس ضْشستبًْب دس سبختبس ضجىِ ّبي ثْذاضتي دسهبًي لشاس هي گيشًذ.
مادٌ -28تإسيس ٍاحذ ّبي خذيذ ٍتَسؼ ِ ٍاحذ ّبي دسهبًي ثشاسبس ًظبم تخػيع هٌبثغ سبختبسي خذهبت دسهبى ثستشي
وطَسوِ ّش پٌح سبل يىجبس تَسظ هؼبًٍت دسهبى ٍصاست تْيِ هي ضَد.
مادٌ  -29تطىيالت تفػيلي هشاوض آهَصضي ٍ دسهبًي ٍ ثيوبسستبى ّب ثش اسبس استبًذاسدّبي تطىيالتي اثالغي اص هؼبًٍت
تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ ٍ فشم اسصيبثي ثيوبسستبى هَسد تإييذ هؼبًٍت دسهبى تٌظين هي ضَد.

تجػشُ -1اِيدبد ّش گًَِ تغييش دس تطىيالت ٍ احذ ّبي دسهبًي خبسج اص ًظبم تخػيع هٌبثغ سبختبسي خذهبت دسهبى ثستشي
وطَس هٌحػشا ثبهَافمت هؼبًٍت دسهبى ٍ تبييذ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع اهىبى پزيش است .
تجػشُ -2تطىيالت ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت دسهبى داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت دسهبى ٍ تإييذ
هؼبًٍت دسهبى ٍصاست هتجَع ٍ سػبيت هبدُ  22دس ايي آييي ًبهِ تذٍيي هي گشدد .
مادٌ ٍ -30احذّبي تبثؼِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي ضبهل  :پژٍّطگبُ ،پژٍّطىذُ  ،هشوض تحميمبت ٍ پبسن فٌأٍسي ،هشوض
سضذ هي ثبضٌذ.
تجػشُ -1ضَاثظ ٍ ضبخع ّبي ايدبد  ،حزف  ،ادغبم ٍ تفىيه ٍ تَسؼِ ٍاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌأٍسي داًطگبُ ،
تَسظ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌأٍسي ٍصاست هتجَع ٍتػَيت دس ضَساي گستشش داًطگبّْب تؼييي ٍ اثالؽ هي گشدد.
تجػشُ  -2تطىيالت ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت
تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍصاست هتجَع ٍ سػبيت هبدُ  22دس ايي آييي ًبهِ تذٍيي هي گشدد.
مادٌ  -31هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ هَظف است گضاسش وليِ الذاهبت دس صهيٌِ تغييش ات تطىيالت داًطگبُ سا
ّش ضص هبُ يه ثبس ثِ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع ٍ ّيإت اهٌبء اسسبل ًوبيذ.
تجػشُ  -پس اص ساُ اًذاصي ًشم افضاس اتَهبسيَى تطىيالت هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي وليِ فشايٌذّبي تطىيالتي دس
ايي سبهبًِ اًدبم هي گيشد.
مادٌ  -32ايدبد پستْبي هذيشيتي ٍ سشپشستي داًطگبُ فمظ ثشاي ٍاحذ ّبي خذيذاالحذاث ٍيب تَسؼِ يبفتِ دس چبسچَة
ضَاثظ ٍ همشسات اثالغي اًدبم هي گيشد.
مادٌ  - 33پست ّبي سبصهبًي ثب ًبم خْت ايثبس گشاى (خبًجبصاى حبلت اضتغبل ٍ ضْذا ) دس اٍل هدوَػِ تطىيالت تفػيلي
داًطگبُ ثشاسبس ضَاثظ ٍ همشسات ريشثظ لشاس هي گيشد .
مادٌ  -34پيطٌْبدّبي هؼبًٍت ّبي تخػػي خْت تجذيل پست ثِ هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ اػالم ٍ پس اص
ثشسسي ثشاسبس ضَاثظ ٍ همشسات ثِ خض هَاسد ري ل لبثل اخشا خَاّذ ثَد.
 )1تغييشػٌَاى پستْبي سبصهبًي غيش هذيشيتي ٍ غيش سشپشستي ثِ پستْبي هذيشيتي ٍسشپشستي.
 )2تغييش ػٌَاى پستْبي ّيإت ػلوي ثِ پستْبي غيشّيإت ػلوي.
 )3تغييش ػٌَاى پستْبي غيشّيإت ػلوي ثِ پستْبي ّيإت ػلوي.
 )4تغييش ػٌَاى پستْبي اغلي ثِ پستْب ٍ هطبغل پطتيجبًي ٍ خذهبتي.
تجػشُ  -1ايدبد پست دس ٍاحذّبي ستبدي اص هحل حزف پست ّبي ثال تػذي ٍاحذ ّبي غيش ستبدي هوٌَع است.
تجػشُ  - 2حزف پست ّبي ستبدي ٍايدبد پست ّبي غيش ستبدي دس هطبغل اغلي ٍ تخػػي ثال هبًغ است.
تجػشُ  – 3حزف پستْبي وبسضٌبسي ٍ هذيشيتي ًجبيذ هٌدش ثِ حزف ٍظيفِ اغلي ٍ لبًًَي داًطگبُ ضَد.

مادٌ  - 35دس چبسچَة اّذاف ٍ ٍظبيف ٍ الضاهبت لبًًَي خذيذ وِ ثؼذ اص تػَيت ايي آييي ًبهِ اثالؽ هي ضَد  .پست
سبصهبًي هتٌبست ثب سػبيت هفبد ايي آئيي ًبهِ ايدبد هي گشدد.

مادٌ  -36عجمِ ثٌذي هطبغل  :ثِ گشٍُ ثٌذي هطبغل ثش اسبس ًَع ٍظبيف ٍ سغح هسئَليت ّب ٍ ضشايظ احشاص ضغل ٍ ًيض
اًتخبة ػٌَاى هٌبست ثشاي آًْب اعالق هي ضَد.
مادٌ  -37اسصضيبثي هطبغل  :ثِ سٌدص دسخِ اّويت ٍ اسصش يه سضتِ ضغلي دس همبم همبيسِ ثب سضتِ ّبي ضغلي ديگش ثِ
هٌظَس تؼييي هَلؼيت ًسجي عجمبت ضغلي دس عشح عجمِ ثٌذي هطبغل  ،ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ پيچيذگي ٍظبيف ٍ سغح هسئَليت ّب-
حسبسيت ضغل ضشايظ هحي ظ وبس ثِ هٌظَس پشداخت حمَق هسبٍي دس اصاي وبس هسبٍي دس ضشايظ هسبٍي اعالق هي ضَد.
مادٌ  -38عشح عجمِ ثٌذي هطبغل  :ثِ ضشح سضتِ ّبي ضغلي  ،فْشست تخػيع سضتِ ضغلي  ،همشسات ،آييي ًبهِ ّب ٍ دستَس
الؼول ّبي اخشايي اعالق هي ضَد.
مادٌ  -39ضغل :ػجبست است اص هدوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ هسئَليت ّبي هشتجظ ٍ هستوش وِ ثش اسبس عشح عجمِ ثٌذي هطبغل ثِ
ايي ػٌَاى ضٌبختِ ضذُ ثبضذ.
 -39-1ضغل خذيذ :ػجبست است اص ضغلي وِ ثِ فْشست عجمبت ضغلي هػَة افضٍدُ هيضَدٍ اص ادغبم دٍ يب چٌذ سضتِ ضغلي
هَخَد يب ثش اثش ايدبد پستْبي سبصهبًي خذيذ ،ثَخَد هي آي ذ وِ ٍظبيف ٍ هسؤٍليتْبي آًْب هٌغجك ثب سضتِ ّبي ضغلي هػَة
ًجَدُ ٍ دس ًتيدِ تخػيع آًْب هستلضم ايدبد ضغل خذيذ است.
 -39-2حزف ضغل :ػجبست است اص حزف يىي اص سضتِ ّبي ضغلي هػَة ثِ دليل حزف يب اص ثيي سفتي ٍظبيف ٍ پستْبي سضتِ
ضغلي هضثَس.
 -39-3هطبغل تخػػي :ثِ هطبغلي اعالق هي گشدد وِ تػذي آى ثِ اػتجبس هبّيت ٍظبيف ٍ ّذفْبي داًطگبُ هستلضم اًدبم
هغبلؼبت ٍ ثشسسي ّبي هستوش ػلوي ٍ تخػػي است ٍ ػالٍُ ثش داضتي تحػيالت ليسبًس ٍ ثبالتش دس يه سضتِ تخػػي هستلضم
داضتي تدبسة هوتذ ٍ وست هْبست وبهل دس آى سضتِ هي ثبضذ.
تجػشُ -فْشست هطبغل تخػػي ٍ اهتيبصات هتؼلمِ تَسظ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي تػَيت ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.
مادٌ  -40سضتِ ضغلي :ػجبست اص تؼذادي ضغل است وِ اص لحبػ ًَع وبس هطبثِ ٍلي اص ًظش اّويت ٍ دضَاسي ٍظبيف ٍ هسئَليت ّب
داساي دسخبت هختلف هي ثبضٌذ.
 -40-1ضشح سضتِ ضغلي  :ثِ هٌظَس هطخع وشدى ٍظبيف ٍ هسئَليتْب ٍ ضشايظ احشاص هطبغل لبثل تخػيع ثِ يه سضتِ ضغلي
هطخع تْيِ هي ضَد وِ حبٍي ػٌَاى،تؼشيفً،وًَِ ٍظبيف ٍ هسئَليتْب ،حذالل ضشايظ احشاص،تبسيخ تػَيت ٍ ضوبسُ تطخيع ه ي
ثبضذ .ضوبسُ تطخيع هجيي سستِ ،سستِ فشػي ٍ سضتِ ضغلي هي ثبضذ.

مادٌ  -41سستِ ضغلي :ػجبست است اص هدوَػِ اي اص سضتِ ّبي ضغلي وِ اص لحبػ ًَع وبس ٍ هذسن تحػيلي ٍ تدشثي ،ضجبّت ّبي
ولي ٍ ػوَهي داضتِ ثبضٌذ .ايدبد سستِ ّبي فشػي دس ريل ّش سستِ ثش اسبس ًَع هطبغل اهىبى پزيش است .سستِ ّبي هَخَد
ػجبستٌذ اص:
 )1آهَصضي ٍ فشٌّگي
 )2اداسي ٍ هبلي
 )3اهَس اختوبػي
 )4خذهبت
 )5وطبٍسصي ٍ هحيظ صيست
 )6فٌي ٍ هٌْذسي
 )7فٌبٍسي اعالػبت
 )8ثْذاضتي ٍ دسهبًي
مادٌ -42سستِ فشػي :دسيه سستِ سضتِ ّبي ضغلي وِ اص ًظش ًَع وبس ،حشفِ ٍ ضشايظ احشاص ٍاثستگي ثيطتشي داسًذ دس يه
سستِ فشػي لشاس هي گيشًذ.
تجػشُ  -ايدبد سستِ ّبي فشػي دس ريل ّش سستِ ثش اسبس ًَع هطبغل اهىبى پزيش است.
مادٌ  -43ضشايظ احشاص ضغلي  :ػجبست است اص حذالل خػَغيبت ٍ تَاًبيي ّبي الصم اػن اص تحػيالت ،هْبست ّب،تدشثِ ٍ
دٍسُ ّبي آهَصضي هَسد ًيبص وِ ثشاي اًدبم ٍظبيف ٍ لجَل هسئَليت ّبي يه ضغل الصم است.
مادٌ  -44ضوبسُ تطخيع يب وذ سضتِ ضغلي اص  7سلن تطىيل ضذُ است وِ ايي اسلبم اص سوت چپ ثِ ساست ثِ تشتيت صيش
است :
سلن اٍل :سستِ
سلن دٍم ٍسَم :سستِ فشػي
سلن چْبسم ٍ پٌدن :سضتِ ضغلي
سلن ضطن ٍ ّفتن :تؼذاد عجمِ ضغلي
مادٌ  -45عجمِ :عجمِ ًطبًگش پبييي تشيي تب ثبالتشيي سغَح ضغل هي ثبضذ وِ ثشاسبس ػَاهلي ًظيش اّويت ٍ پيچيذگي
ٍظبيف ٍ هسؤٍليتْب ،سغح تخػع ٍ هْبستْبي هَسد ًيبص ثِ يىي اص عجمبت ضبًضدُ گبًِ خذٍل يب خذاٍل حك ضغل اختػبظ
هي يبثٌذ.
 -45-1استمبء عجمِ :ػجبست است افضايص عجمِ ضغلي ثش اسبس ضشايظ احشاص عجمبت ضغلي ٍ يب ثِ دليل وست تدشثِ ٍ
تخػيع ثِ پست يب ضغل هستوشي ٍ يب اخز هذسن تحػيلي خذيذ ٍ يب ثِ غَست تطَيمي دس عجمِ ثبالتش لشاس هي گيشد.
 -45-2تٌضل عجمِ :ػجبست است اص تغييش ضغل وبسهٌذ ٍ گوبسدى ٍي ثِ ضغلي وِ دس عجمِ پبييي تش لشاس داسد.
-45-3تخػيع :ػجبست است اص لشاس دادى پست هستخذم دس عجمِ ٍ ستجِ ضغلي هشتجظ

مادٌ  -46ستجِّ :شوذام اص هطبغل هتٌبست ثب ٍيژگيْب ،حذاوثشدس پٌح ستجِ ،همذهبتي ،پبيِ  ،اسضذ ،خجشُ ٍ ػبلي عجمِ ثٌذي
هي گشدًذ ٍ ّشوذام اص ستجِ ّب ثِ يىي اص عجمبت خذٍل يب خذاٍل حك ضغل اختػبظ هييبثذ .ستجِّبي خجشُ ٍ ػبلي ثِ
هطبغل وبسضٌبسي ٍ ثبالتش اختػبظ هي يبثذ.
تجػشًُ -حَُ تؼييي عجمِ ٍ ستجِ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ ٍ هذيشيت هٌبثغ ٍصاست هتجَع تذٍيي ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.
مادٌ  -47تدشثِ ضغلي :آى ثخص اص خذهبت دٍلتي ٍ يب غيش دٍلتي هستخذم است وِ سجت افضايص هْبست هستخذم هي گشدد
ٍ دس تؼييي عجمِ ٍ ستجِ ضغلي ٍي ثِ تٌبست هي تَاًذ هَثش ثبضذ.
--47-1تدشثِ هشثَط :آى لسوت اص خذهبت هستخذم ،وِ دس سضتِ هشثَط ثِ ضغل هَسد تػذي ثبضذ.
-47-2تدشثِ هطبثِ :آى ثخص اص خذهبت هستخذم ،وِ دس صهيٌِ ضغل هَسد تػذي ثبضذ (هبًٌذ تدشثِ ووه ثْيبسي ثشاي
ثْيبس،تدشثِ وبسپشداصي ثشاي اًجبسداسي)
مادٌ  -48هدوَػِ سضتِ ّبي ضغلي ٍ ضشايظ احشاص اثالغي تَسظ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع ،هالن
ػول وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل داًطگبُ خَاّذ ثَد.

مادٌ -49ايدبد ّشگًَِ تغييش ٍ ثبصًگشي ولي دس ضشايظ احشاص هطبغل لبثل تخػيع دس سستِ ّب ٍ سضتِ ّبي ضغلي هختلف ثش
اسبس ضَاثظ اثالغي ٍصاست هتجَع تَسظ داًطگبُ ثِ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي پيطٌْبد تب پس اص تإييذ آى هشوض خْت
عشح ٍ تػَيت ثِ ّيإت اهٌبء اسسبل گشدد .
مادٌ -50وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل :وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل داًطگبُ هسئَل تضويي سػبيت لَاًيي
ٍ همشسات اثالغي ٍصاست هتجَع ٍ هػَثبت ّيبت اهٌب دس وليِ اًتػبثبت ،تغييش ػٌبٍيي  ،استمبء ٍ تٌضل عجمبت ٍ خبثدبيي افشاد دس
هطبغل هختلف هي ثبضذ.
 -50-1اػضب وويتِ اخشايي عش ح عجمِ ثٌذي هطبغل هَسسِ ثِ ضشح صيش هي ثبضذ:
 )1هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ(سييس)
 )2هذيش  /سئيس گشٍُ تَسؼِ سبصهبى ٍ تحَل اداسي(دثيش)
 )3هذيش هٌبثغ اًسبًي يب ػٌبٍيي هطبثِ(ػضَ)
 )4ثبالتشيي هسئَل عجمِ ثٌذي هطبغل(سئيس گشٍُ /وبسضٌبس هسئَل /وبسضٌبس عجمِ ثٌذي هطبغل) (ػضَ)
تجػشُ -1هػَثبت وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل ثب اهضبي توبهي اػضب داساي اػتجبس هي ثبضذ ٍ لغَ يب تغييش آًْب
ًيض هٌَط ثِ اهضبي توبم اػضب هي ثبضذ.
تجػشُ  -2حك اهضبء اػضبء وويتِ اخشايي عجمِ ثٌذي هطبغل لبثل تفَيض ثِ غيش ًوي ثبضذ.

مادٌ ٍ -51ظبيف وويتِ اخشايي عش ح عجمِ ثٌذي هطبغل داًطگبُ ػجبست است اص :
 )1ثشسسي ٍ اتخبر تػوين دس هَسد وليِ پيطٌْبدات دسي بفت ضذُ اص ٍاحذّبي تبثؼِ دس خػوَظ اخوشاي عشحْوبي
عجمِ ثٌذي هطبغل ثش اسبس هػَثبت
 )2تخػيع پستْب يب هطب غل سبصهبًي ثِ سضتِ ّبي ضغلي عشحْبي عجمِ ثٌذي هطبغل ٍ تؼييي خبيگبُ ٍ سغَح
هستخذهيي دس چْبسچَة ضَاثظ ٍ همشسات عشحْبي هشثَعِ
ً )3ظبست ٍ وٌتشل هذاسن اسائِ ضذُ ثِ وويتِ ٍ تطخيع تدشثِ ،هذسن تحػيلي ،دٍسُ ّبي آهَصضي،وبس اهوَصي،
سَاثك تدشثي ٍغيشُ ثش اسبس هستٌذات ٍ همشسات هٌذسج دس عشحْبي عجمِ ثٌذي هطبغل
 )4ثشسسي پيط ٌْبدات الصم دس صهيٌِ اغالح عشحْبي عجمِ ثٌذي هطبغل ثوِ هٌظوَس خوبسي ًگْذاضوتي عشحْوب ٍ
اًغجبق آى ثب ًيبصّبي استخذاهي داًطگبُ ٍ اسائِ ثِ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع
 )5ثشسسي ٍ تبييذ دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ يب وبس آهَصي ٍ هحتَي دٍسُ ّب اص ًظوش اًغجوبق ثوب عشحْوبي عجموِ ثٌوذي
هطبغل
ً )6ظبست ثش تؼييي هطبغل هستخذهيي سسوي ،پيوبًي ٍ لشاسداد وبس هؼيي اص لحبػ ضشايظ تػذي
ً )7ظبست ٍ وٌتشل هدَصّبي استخذاهي ٍ اًغجبق آى ثب ضشايظ ٍ ضَاثظ هشثَط
ً )8ظبست ثش اهش اًتػبثبت ٍ استمب ٍ تٌضل وبسوٌبى ثب تَخِ ثِ لَاًيي ٍ هموشسات هَخوَد ٍ ضوَاثظ عشحْوبي عجموِ
ثٌذي هطبغل
 )9ثشسسي ٍ تبييذ وليِ پيطٌْبدات هشتجظ ثب استمب هستخذهيي داًطگبُ ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشسات هػَة
ً )10ظبست ثش غحت غذٍس وليِ احىبم استخذاهي داًطگبُ
ً )11ظبست ثش حسي اخشاي لَاًيي ٍ همشسات هشثَط ثِ عشح عجمِ ثٌذي هطبغل
 )12تطخيع تدشثِ هطبثِ
 )13اًدبم وليِ اهَسي وِ حست لَاًيي ٍ همشسات هختلف ٍ دس چْبسچَة آى ثِ وويتِ هحَل هي ضَد.
مادٌ -52وويتِ فشػي عش ح عجمِ ثٌذي هطبغل :ثِ هٌظَس خلَگيشي اص توشوض اهَس ٍ تسشيغ دس اًدبم وبسّب ثِ تطخيع
وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل  ،وويتِ ّبيي تحت ػٌَاى وويتِ فشػي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل دس ٍاحذّبي تبثؼِ
داًطگبُ تطىيل هي گشدد.
-52-1حذٍد ٍظبيف ٍ ًحَُ ًظبست ٍ تؼييي اػضبي ّش ي ه اص وويتِ ّبي فشػي عشح عجمِ ثٌذي ٍاحذّبي تبثؼِ ثب تإييذ ٍ
تػَيت وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل ٍ ثب غذٍس اثالؽ سئيس وويتِ اخشايي ( هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ
داًطگبُ) تؼييي ٍ هٌػَة هي گشدًذ.

مادٌ  -53اًتػبة افشاد ثِ هطبغل هذيشيتي ٍ سشپشستي ثش اسبس ضَاثظ اًتخبة ،اًتػبة ٍ تغييش هذيشاى ،اثالغي اص ٍصاست
هتجَع دس وويسيَى تحَل اداسي داًطگبُ اًدبم هي گيشد .
تجػشُ -1فْشست ػٌبٍيي هطبغل هذيشيتي ٍ سشپشستي هطوَل ايي ضَاثظ تَسظ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي تػَيت
ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.
تجػشُ  -2ضَاثظ ًحَُ تغييش ػٌَاى ٍ اًتػبة هذيشاى ثش اسبس تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي خَاّذ ثَد. .
مادٌ -54ثب تَخِ ثِ تؼبسيف تدشثِ هشثَط ٍ تدشثِ هطبثِ ضبثغِ هَسد ػول ثشاي هحبسجِ تدشثِ لبثل لجَل هدوَع سديفْبي صيش
خَاّذ ثَد:
 )1وليِ خذهبت اًدبم ضذُ دس سضتِ هشثَط ثِ ضغل هَسد تػذي.
 )2وليِ خذهبت اًدبم ضذُ دس سضتِ ّبي هطبثِ ثب ضغل هَسد تػذي.
 )3اص ثميِ خذهبت هؼبدل خوغ سديفْبي يه ٍ دٍ.
 -54-1يه سَم تدشثِ غيش هشثَط هستخذم لبثل احتسبة خَاّذ ثَد.
 -54-2دس احتسبة تدشثِ حبالت استخذاهي صيش هطوَل ايي هبدُ ًوي ثبضٌذ.
 )1آهبدگي ثِ خذهت
 )2ايبم تؼليك
 )3ايبم ثبصًطستگي
 )4ايبم ػذم اضتغبل(ًظيش اًفػبل هَلت،هشخػي ثذٍى حمَق)...،
مادٌ ً -55حَُ احتسبة تدشثِ دس هَسد هستخذهيٌي وِ دس عَل خذهت دس استجبط ثب ضغل هَسد تػذي هذسن تحػيلي ثبالتش
اسائِ ًوبيٌذ خْت استمبء ثِ عجمبت ثبالتش ثِ ضشح صيش هي ثبضٌذ.
)1
)2
)3
)4
)5

ول سَاثك تدشثي هشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن تحػيلي ليسبًس هشثَط ٍ ثبالتش.
پس اص اخز هذسن تحػيلي ليسبًس هشثَط يه دٍم سَاثك عي ضذُ هشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن تحػيلي فوَق ديوپلن
لبثل احتسبة هي ثبضذ.
پس اص اخز هذسن تحػيلي ليسبًس هشثَط يه سَم سَاثك عي ضذُ هشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن تحػيلي ديپلن لبثول
احتسبة هي ثبضذ.
اص ثميِ سَاثك ،هؼبدل خذهبت ثؼذ اص اخز هذسن ليسبًس لبثل احتسبة خَاّذ ثَد.
پس اص اخز هذسن فَق ديپلن هشتجظ توبم سَاثك عي ضذُ هشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن ديپلن لبثل احتسبة است.

 -55-1هذت خذهت ٍظيفِ ػوَهي هستخذهي ي ثب تَخِ ثِ تؼبسيف تدشثِ هشثَط ٍ تدشثِ هطبثِ ثِ تٌبست خضٍ ّش يه اص هَاسد
هٌذسج دس هبدُ  53لبثل احتسبة است.
-55-2دس احتسبة تدشثِ ثخص غيش دٍلتي هستخذهي ي ،فمظ آى لسوت اص تدشثِ هستخذم وِ دس سضتِ ضغلي هشثَط ٍ هطبثِ
هَسد تػذي اٍ ثبضذ هالن هحبسجِ خَاّذ ثَد.

مادٌ  -56ثشاي احتسبة تدشثِ ثخص غيش دٍلتي اسائِ هذاسن صيش الضاهي است:
 )1گَاّي سبثمِ وبس ثب ليذ تبسيخ ضشٍع ،استوشاس  ،خبتوِ ٍ ػٌَاى ضغل هَسد تػذي.
 )2اسائِ ليست يب سيبِّ سيض حمَلي سٌَات خذهت هؼتجش ٍ تبئيذ يِ پشداخت وسَس ثبصًطستگي يب سْن ثيوِ.
 )3گَاّي ثجت ضشوت يب هَسسِ يب اسائِ خَاص تبسيس اص هشاخغ ريشثظ.
مادٌ  -57سَاثك تدشثي وست ضذُ دس هَسسبت خبسج اص وطَس ثب سػبيت ضَاثظ صيش لبثل هحبسجِ هي ثبضذ.
 )1تدشثِ وست ضذُ دس هطبغل تخػػي ثَدُ ٍ ثغَس توبم ٍلت ٍ دس همبثل دسيبفت دستوضد حبغل ضذُ ثبضذ
)2

تطخيع هطبغل تخػػي دس ّش هَسد ثِ ػْذُ وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل خَاّذ ثَد.

 )3دس سضتِ هشثَط ثِ ضغل هَسد تػذي فؼلي هستخذم ثبضذ.
 )4گَاّي هَسسِ هشثَط اص لحبػ توبم ٍلت ثَدى خذهت ضخع دس اى هَسسِ ٍ دسيبفت حمَق ٍ دسوتوضد ثوِ
تبئيذ سفبستخبًِ يب وٌسَلگشي دٍلت خوَْسي اسالهي ايشاى دس وطَس ريشثظ سسيذُ ثبضذ.
تجػشُ  -هطبغل غيش تخػػي هطوَل ايي هبدُ ًوي ثبضذ.
مادٌ  -58وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل هىلف است لجل اص احتسبة تدشثِ ثخص غيش دٍلتي ٍ خبسج اص وطَس
هستخذهيي  ،ثذٍا دس هَسد غحت ٍ سمن هذاسن هَضَع هَاد 57 ٍ56سسيذگي ّبي الصم سا ثِ ػول آٍسد.
مادٌ -59سَاثك تدشثي هستخذ هي ي ٍصاستخبًِ ّب،هَسسبت ٍضشوتْبي دٍلتي  ،ثبًه ّب ي دٍلتي ،خوؼيت ّالل احوش  ،سبصهبى
تبهيي اختوبػي ٍ ًْبدّبي اًمالة اسالهي ًظيش سَاثك تدشثي ثخص دٍلتي هحبسجِ هي گشدد.
مادٌ  -60هذت دٍسُ ّبي آهَصضي ٍوبسآهَصي ٍ وبسٍسصي دسثخص دٍلتي لجل اص پزيشفتِ ضذى ثِ خذهت سسوي دسغَست ٍخَد
ضشايظ صيش ثبسػبي ت هفبد هبدُ هزوَس ثِ ػٌَاى تدشثِ لبثل احتسبة خَاّذ ثَد:
 )1اضتغبل هستخذم دسهذت دٍسُ ّبي آهَصضي ٍيب وبسآهَصي ثغَس توبم ٍلت ثَدُ ثبضذ.
 )2اًدبم دٍسُ آهَصضي ٍيب وبسآهَصي دسلجبل دسيبفت حمَق ،دستوضد ٍيب حك وبسآهَصي ثبضذ.
 )3دٍسُ اًدبم ضذُ ثِ ػٌَاى ثخطي اصضشايظ احشاصسضتِ ضغلي هستخذم دسثذٍ استخذام سسوي ليذ ًطذُ ثبضذ.
تجػشُ  -دٍسُ وبسٍسصي سضتِ ّبي پضضىي،دستيبسي تخػػي ٍ فَق تخػػي هطوَل ايي هبدُ است.
مادٌ  -61دس غَست اسائِ هذاسن تحػيلي ثبالتشاص ديپلن هغبثك ضشايظ احشاص خْت استمبء ثِ عجمِ  ٍ 5ثبالتش ،يه دٍم سَاثك
تدشثي هستخذم دس ّوبى سضتِ ضغلي يب سضتِ ّبي ضغلي ّوسغح ثِ ػٌَاى تدشثِ هشثَط ثؼذ اص اخز هذسن تحػيلي ليسبًس
هحبسجِ هي ضَد.
تجػشُ -هستخذهيي دس غَست اسائِ هذسن تحػيلي ثبالتش دس استجبط ثب ضغل هَسد تػذي  ،تٌضل عجمِ ًخَاٌّذ يبفت.
مادٌ -62ثِ هذيشاى پبيِ ،هيبًي  ،اسضذ ٍ وبسهٌذاًي وِ خذهبت ثشخستِ اًدبم دادُ ثبضٌذ .ػالٍُ ثش عجمبت استحمبلي آًبى ،دٍ
عجمِ تطَيمي اػغبء هي گشدد.
تجػشُ  -ضَاثظ اخشايي اػغبي عجمبت تطَيمي تَسظ ٍصاست هتجَع اثالؽ هي گشدد.

مادٌ  -63اهتيبصات عشح عجمِ ثٌذي هطبغل دس خػَظ ايثبسگشاى ٍ خبًجبصاى اًمالة اسالهي تبثغ لَاًيي ٍ همشسات خبظ هي
ثبضٌذ.
مادٌ  -64تجذيل سستِ ضغلي پست ّبيي وِ فبسؽ التحػيالى سضتِ ّبي ػلَم پضضىي دس حَصُ ّبي غيش تخػػي (هؼبًٍت
تَسؼِ ٍ هذيشيت هٌبثغ،دفتش ثبصسسي ٍ پبسخگَيي ثِ ضىبيبت ،حشاست ٍ  ).....ثش حست ًيبص داًطگبُ دس آًْب ثِ وبس گشفتِ هي ضًَذ
ثِ سستِ ّبي ثْذاضتي -دسهبًي ثالهبًغ است.
تثصرٌ -احشاص پستْبي هذيشيتي ٍ سشپشستي تَسظ فبسؽ التحػيالى سضتِ ّبي ػلَم پضضىي دس حَصُ ّبي غيش تخػػي(هؼبًٍت
تَسؼِ ٍ هذيشيت هٌبثغ،دفتش ثبصسسي ٍ پبسخگَيي ثِ ضىبيبت،حشاست ٍ  ).....هٌَط ثِ داضتي حذالل يه سبل سبثمِ تػذي هذاٍم
دس پستْبي هزوَس هي ثبضذ.
مادٌ -65هطبغل وبسگشي هطوَل هفبد ايي آئيي ًبهِ ًوي ثبضذ.
مادٌ -66اًدبم وليِ اهَس تطىيالتي ٍ عجمِ ثٌذي هطبغل وبسوٌبى داًطگبُ ّب ٍ داًطىذُ ّبي ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي ٍ
دسهبًي ،اًستيتَ پبستَس،داًطگبُ ػلَم ثْضيستي ٍ تَاًجخطي  ،هَسسِ آهَصش عت اًتمبل خَى ٍ وليِ سبصهبى ّب ٍ هَسسبتي وِ
دس ضوَل ايي آييي ًبهِ لشاس هي گيشًذ ثش اسبس هفبد ايي آييي ًبهِ اًدبم هي گيشد.

ايه آئيه وامٍ در اجراي تىد "ط" مادٌ  7قاوًن تطکيل َيأت امىاء داوطگاٌ َا ي مًسسات آمًزش عالي ي
پژيَطي ي تىد "ب" مادٌ  20قاوًن تروامٍ پىجم تًسعٍ اقتصادي ي اجتماعي کطًرجمًُري اسالمي ايران در
ضصت يضص مادٌ ي  44تثصرٌ کٍ در مردادماٌ  1390تٍ تصًية َيأت امىاء داوطگاٌ رسيدٌ است ي در مًرخ
 1390/6/5جُت اجرا اتالغ مي گردد.

