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 ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي زا٘طدٛيبٖ زستٛضاِؼُٕ ٘حٜٛ تطىيُ وبٖ٘ٛ

 زا٘طٍبٟٞبي ػّْٛ پعضىي وطٛض

اسالْ . اسالْ فمطاء زضٔٙس _ػّيٟٓ اِسالْ  _ اسالْ ائٕٝ ٞسي _تٟٙب ٞٙطي ٔٛضز لجَٛ لطآٖ است وٝ غيمُ زٞٙسٜ اسالْ ٘بة ٔحٕسي ػّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ 
آضبْ ٚ ٘بثٛز  زاضي ٔسضٖ ٚ وٕٛ٘يسٓ ذٖٛ ٞٙطي ظيجب ٚ پبن است وٝ وٛثٙسٜ سطٔبيٝ. ٞب ثبضس آٚض ٔحطٚٔيت پبثطٍٞٙبٖ، اسالْ تبظيب٘ٝ ذٛض٘سٌبٖ تبضيد تّد ٚ ضطْ

ٞٙط زض ٔسضسٝ ػطك ٘طبٖ . زضز ٚ زض يه وّٕٝ اسالْ آٔطيىبيي ثبضس ٔطفٟيٗ ثيوٙٙسٜ اسالْ ضفبٜ ٚ تدُٕ، اسالْ اِتمبط، اسالْ سبظش ٚ فطٚٔبيٍي، اسالْ 
ٞٙط زض ػطفبٖ اسالٔي تطسيٓ ضٚضٗ ػساِت ٚ ضطافت ٚ ا٘ػبف ٚ تدسٓ . زٞٙسٜ ٘مبط وٛض ٚ ٔجٟٓ ٔؼضالت اختٕبػي، التػبزي، سيبسي، ٘ظبٔي است

تػٛيط ظاِٛ غفتب٘ي است وٝ اظ ٔىيسٖ ذٖٛ فطًٞٙ اغيُ اسالٔي، فطًٞٙ  ٞٙط زض خبيٍبٜ ٚالؼي ذٛز. تّرىبٔي ٌطسٍٙبٖ ٔغضٛة لسضت ٚ پَٛ است
 .ذٛاضاٖ ضطق ٚ غطة ٚ زض ضاس آ٘بٖ آٔطيىب ٚ ضٛضٚي ضا ثيبٔٛظز تٟٙب ثٝ ٞٙطي ثبيس پطزاذت وٝ ضاٜ ستيع ثب خٟبٖ. ثطز٘س ػساِت ٚ غفب ِصت ٔي

 :مقدمه

اٞتٕبْ ثٝ . ٚ اظ ِٛاظْ ٚ ٔمسٔبت ضطٚضي آٖ است‹‹ تٛسؼٝ فطٍٞٙي ›› ي، پيص ضطط ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبع سبٔب٘سٞي ٚ ٟ٘بزيٙٝ وطزٖ فؼبِيت
 .پٛضب٘س تطيٗ ضاٜ وبضٞبيي است وٝ ثٝ ايٗ ٟٔٓ، خبٔٝ ػُٕ ٔي زض زا٘طٍبٟٞب، اظ ػٕسٜ‹‹ ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي  وبٖ٘ٛ›› ٌيطي ٚ تمٛيت  ضىُ

زاضاي ٘مص ثعضي ٚ ‹‹ تٛسؼٝ فطٍٞٙي ›› تطيٗ ٕ٘بزٞبي ٔطبضوت زا٘طدٛيي، زض تحمك أط  ضبذع ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ وبٖ٘ٛ
ٕ٘بيس ٚ اظ ٕٞيٗ ضٚ ٕٞٛاضٜ ٔطوع  ٞب، ظٟٛض ٚ ثطٚظ استؼسازٞب ٚ ثبِٙسٌي فطٍٞٙي فطاٞٓ ٔي غيط لبثُ ا٘ىبض ثٛزٜ ٚ ثستط ٔٙبسجي ثطاي ثٝ فؼّيت زضآٔسٖ ذالليت

 .ثبضٙس تٛخٝ لطط فطٞيرتٝ زا٘طدٛ ٔي

اظ ٕٞيٗ ٔٙظط ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ضطٚضت  "ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي زا٘طدٛيبٖ زا٘طٍبٟٞبي ػّْٛ پعضىي ٘يع زليمب زستٛضاِؼُٕ ٘حٜٛ تطىيُ وبٖ٘ٛ
 .ٌطزز تٟيٝ ٚ تسٚيٗ ٔي

 ماده

 تؼطيف -1

٘ظيط ) ٞبي فطٍٞٙي  ٚ زض ٔحيظ زا٘طٍبٞي زض ٞط يه اظ ظٔيٙٝ ٔدٕٛػٝ فؼبِيتٟبيي وٝ تٛسظ زا٘طدٛيبٖ: أٛض فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي زا٘طدٛيبٖ -1-1
٘ظيط فيّٓ، ػىس، تئبتط، ٞٙطٞبي تدسٕي، ٔٛسيمي، غٙبيغ ) ، ٞٙطي ...(ٞب ٚ ٞبي فطٍٞٙي، ٌفتٍٛي تٕسٖ اِجالغٝ، ٔغبِؼبت فطٍٞٙي، پژٚٞص لطآٖ ٚ ٟ٘ح

 .ٌيطز ا٘دبْ ٔي...( ط ظيست ٚ ٘ظيط أساز، ٔجبضظٜ ثب اػتيبز، حفبظت اظ ٔحي) ٚ اختٕبػي ...( زستي ٚ 

 :1تبصره 

٘بٔٝ  ٘بٔٝ ضٛضاي غٙفي ٚ آئيٗ ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي ٚ آئيٗ 448٘بٔٝ  فؼبِيتٟبي سيبسي، غٙفي ٚ ػّٕي اظ ضَٕٛ ايٗ زستٛضاِؼُٕ ذبضج ٚ ٔطَٕٛ آئيٗ

 .ثبضٙس ٞبي ػّٕي ٔي ا٘دٕٗ

ٞبيي ٔستمُ ٚ زا٘طدٛيي وٝ ثب ٕٞبٍٞٙي ٔؼبٚ٘ت زا٘طدٛيي ٚ فطٍٞٙي ٚ ٘ظبضت ضٛضاي ٟ٘بز :دانشجويان ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي  وبٖ٘ٛ -2-1

 .ٕ٘بيس فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ٚ ثط عجك ايٗ زستٛضاِؼُٕ زض أٛض ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع وبٖ٘ٛ فؼبِيت ٔي



 :2تبصره 

 ٞب ثبضٙس ٚ پطتيجب٘ي ايٗ وبٖ٘ٛ ٔيٞبي ٔٛخٛز زض زا٘طٍبٜ اظ ضَٕٛ ايٗ زستٛضاِؼُٕ ذبضج  ٞبي ٔطتجظ ثٝ سبيط ٟ٘بزٞب ٚ تطىُ وبٖ٘ٛ

 .ثبضس ثط ػٟسٜ ٟ٘بز ٚ تطىُ ٔطثٛط ٔي

 اهداف -2ماده 

 .ٞبي زا٘طدٛيبٖ زض ظٔيٙٝ أٛض فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي ايدبز ثستط ٔٙبست خٟت ضٙبسبيي، ضضس ٚ ضىٛفبيي استؼسازٞب ٚ تٛا٘بيي -1-2

 .ٞٙطي ٚ اختٕبػي زض سغح زا٘طٍبٜ  ٞبي فطٍٞٙي ضيعي ٚ اخطاي فؼبِيت شاضي، ثط٘بٔٝاضتمبء ٔيعاٖ ٔطبضوت ٚ ٕٞىبضي زا٘طدٛيبٖ زض سيبستً -2-2

 .ٞب ٞب ٚ اضتمبء خبيٍبٜ لب٘ٛ٘ي وبٖ٘ٛ سبظي فؼبِيت ٟ٘بزيٙٝ -3-2

 تمٛيت ٟ٘بزٞبي ٔس٘ي حس ٚاسظ -4-2

 .ٞبي زيٙي زض زا٘طٍبٟٞب تالش زض خٟت ٚحست ّٔي ٚ اضتمبء اضظش -5-2

 .ٞبي زا٘طدٛيبٖ زض أٛض فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي ٔٙسياضتمبء آٌبٞي ٚ تٛاٖ -6-2

 ساختار -3ماده 

 .ثبضٙس ثبضس وٝ ٚاخس ضطايظ ػضٛيت ثٝ ضطح ظيط ٔي ٔطتُٕ ثط وّيٝ اػضبي ضسٕي وبٖ٘ٛ ٔي: ٔدٕغ ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ -1-3

 .٘ساضتٗ حىٓ ترّف زض وٕيتٝ ا٘ضجبعي زا٘طٍبٜ: اِف

 زٚضاٖ تحػيُ٘ساضتٗ ثيص اظ يه تطْ ٔططٚعي زض عَٛ : ة

 .ٞب تؼٟس ثٝ ضػبيت ايٗ زستٛضاِؼُٕ ٚ اسبسٙبٔٝ ٞط يه اظ وبٖ٘ٛ: ج

 .زا٘طدٛي زا٘طٍبٜ ثبضس: ز

 .٘فط ثبضس 15ثبيست حسالُ  تؼساز اػضبي ضسٕي وبٖ٘ٛ ٔي: 1تجػطٜ 

 .َ است، لبثُ تطىي(٘فط  10) زض غٛضت ضطٚضت ٚ ثب تطريع ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ، وبٖ٘ٛ ثب تؼساز وٕتط : 2تجػطٜ 

ٌطز٘س ٚ ٚظيفٝ  ٘فط اظ اػضبي وبٖ٘ٛ وٝ ثب ضاي ٔستميٓ اػضبي ٔدٕغ ػٕٛٔي ثطاي ٔست يه سبَ ا٘تربة ٔي 5ضٛضايي ٔتطىُ اظ : ضٛضاي وبٖ٘ٛ -2-3
 .ٞبي وبٖ٘ٛ ضا ثط ػٟسٜ زاضز ضيعي فؼبِيت تسٚيٗ اسبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ ٚ ثط٘بٔٝ

ٌطزز ٚ  ا ا٘تربة ايطبٖ ٚ تبئيس ٔؼبٚ٘ت زا٘طدٛيي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ثطاي ٔست يه سبَ تؼييٗ ٔياظ ثيٗ اػضبي ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ٚ ة: زثيط وبٖ٘ٛ -3-3
 .ٞبي وبٖ٘ٛ ضا ثط ػٟسٜ زاضز ٚظيفٝ ٕٞبٍٞٙي فؼبِيت



 .ٜ ثبضسٞبي زا٘طٍب تٛا٘س زثيط يىي اظ وبٖ٘ٛ ثبيست زا٘طدٛي تطْ آذط زٚضاٖ تحػيّي ثبضس ٞٙچٙيٗ ٞط زا٘طدٛ فمظ ٔي زثيط وبٖ٘ٛ ٕ٘ي: 3تجػطٜ 

 ها ريزي كانون شوراي هماهنگي و برنامه -4ماده 

ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي ثٝ ضيبست ٔؼبٖٚ زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ثب  ٞبي وبٖ٘ٛ ضيعي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثط٘بٔٝ ايٗ ضٛضا خٟت ثط٘بٔٝ: تؼطيف -1-4
 .ٌطزز ذبة ٔؼبٖٚ زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي تطىيُ ٔيٞب، ٔسيط أٛض فطٍٞٙي ٚ يه ٘فط وبضضٙبس فطٍٞٙي ثٝ ا٘ت ضطوت زثيطاٖ وبٖ٘ٛ

 .ٕ٘بيٙس ثبيستي ثٝ تػٛيت ايٗ ضٛضا ضسيسٜ ثبضس ٞبي زا٘طدٛيي زض زا٘طٍبٜ اخطا ٔي ٞبيي وٝ وبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ -2-4

ٌي زا٘طٍبٜ زض غٛضت ضطٚضت ٚ غالحسيس ٔؼبٖٚ زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي ٔٛاضز ٔػٛة زض ضٛضاي ٔصوٛض، لبثُ عطح ٚ تػٛيت زض ضٛضاي فطٞٗ: تجػطٜ 
 .ثبضس ٔي

 نحوه تشكيل و مقررات كلي -5ماده 

تٛا٘ٙس ثٝ ػٙٛاٖ ٞيبت ٔٛسس، تمبضب٘بٔٝ ذٛز ضا ٔجٙي ثط تطىيُ وبٖ٘ٛ  ٘فط اظ زا٘طدٛيبٖ ػاللٕٙس ثٝ فؼبِيت فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي ٔي 5حسالُ  -1-5
ت زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي ظطف ٔست يه ٞفتٝ تمبضب٘بٔٝ ٚ اسبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ ضا ثطضسي ٔؼبٖٚ. زض آٖ ظٔيٙٝ ثٝ ٔؼبٚ٘ت زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ اضائٝ ٕ٘بيٙس

 .اسبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ ٚاٞساف تطىيُ آٖ ثبيستي پيٛست تمبضب٘بٔٝ ثبضس. ٕ٘بيس ٕ٘ٛزٜ ٚ خٟت تػٛيت ثٝ ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ اضسبَ ٔي

ٔٙترت ) ٚ زثيط وبٖ٘ٛ ( ٔٙرت ٔدٕغ ػٕٛٔي وبٖ٘ٛ ) ٖ، ضٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛزض سبذتبض پيطٟٙبزي، زض اسبسٙبٔٝ وبٖ٘ٛ، ثبيس ٔدٕغ ػٕٛٔي وب٘ٛ: 1تجػطٜ
 .ٔٙغجك ثب ٔفبز ايٗ زستٛضاِؼُٕ پيص ثيٙي ضٛز( ضٛضاي وبٖ٘ٛ 

 .ٕ٘بيس ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ظطف زٚ ٞفتٝ ٘سجت ثٝ ثطضسي تمبضب٘بٔٝ الساْ ٚ ٘ظط وتجي ذٛز ضا اػالْ ٔي -2-5

ٚا٘س تطىيُ ٚ فؼبِيت وبٖ٘ٛ فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبٞي ذبغي ضا ثسٖٚ استٙبز ثٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔٛضٛػٝ وطٛض ٚ ايٗ ت ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍب ٕ٘ي -3-5
 .زستٛضاِؼُٕ غيط ٔدبظ اػالْ وٙس

ضاي فطٍٞٙي ضٚظ پس اظ زضيبفت اثالؽ وتجي ضٛ 10تٛا٘ٙس ظطف  زض غٛضتي وٝ ٔتمبضيبٖ ٘سجت ثٝ ٘ظط ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ٔؼتطؼ ثبضٙس، ٔي -4-5
 .ضاي ضٛضاي فطٍٞٙي ٚظاضت زض ايٗ ذػٛظ لغؼي است. زا٘طٍبٜ اػتطاؼ ذٛز ضا ثٝ ضٛضاي فطٍٞٙي ٚظاضت تسّيٓ ٕ٘بيٙس

 .زاضز ضٚظ ٔٛضٛع ضا ثطضسي ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘ظط وتجي ذٛز ضا اػالْ ٔي 20ضٛضاي فطٍٞٙي ٚظاضت حساوثط ظطف ٔست : 2تجػطٜ 

تٛا٘ٙس ثب غسٚض اػالٔيٝ، الساْ ثٝ ػضٌٛيطي زض سغح زا٘طٍبٜ ٕ٘بيٙس ٚ  ا٘طٍبٜ ثب تطىيُ وبٖ٘ٛ، ٔٛسسيٗ آٖ ٔيپس اظ اػالْ ٔٛافمت ضٛضاي فطٍٞٙي ز -5-5
 ٔبٜ 2ظطف 

ٚيُ فٟطست اػضبي ذٛز ٚ ٌعاضش اِٚيٗ ٔدٕغ ػٕٛٔي ضا ثب٘ضٕبْ اسبٔي اػضبء ضٛضاي وبٖ٘ٛ ٚ زثيط ٔٙترت ثٝ ٔؼبٖٚ زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ تح

 .ٕ٘بيٙس

ٞب ٔٛظف ثٝ ضػبيت لٛا٘يٗ ػٕٛٔي وطٛض ٚ ٔػٛثبت ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي ٚ ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ثٛزٜ، ٚ زض غٛضت ترغي ٔغبثك  وبٖ٘ٛ -6-5
 .لٛا٘يٗ ٔطثٛعٝ ثب ٔترّفيٗ ضفتبض ذٛاٞس ضس

 .ثبضس ذص تػٕيٓ ٔيٞب، ضٛضاي فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ٔطخغ ضسيسٌي ٚ ا زض غٛضت اػتطاؼ زا٘طدٛيبٖ ثٝ ػّٕىطز وبٖ٘ٛ: 3تجػطٜ 



 :بودجه اعتبارات -6ماده 

ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ اختٕبػي ٔطَٕٛ ايٗ زستٛضاِؼُٕ، ثط حست ٔمسٚضات، اظ ٔحُ اػتجبضات فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ تبٔيٗ  ثٛزخٝ اػتجبضات ٔٛضز ٘يبظ وبٖ٘ٛ -1-6
 .ٔٙس ٌطزز ٞب زض ايٗ ذػٛظ ٘يع ثٟطٜ تٛا٘س زض غٛضت أىبٖ اظ سبيط وٕه ٌطزز ٚ ٔؼبٚ٘ت زا٘طدٛيي، فطٍٞٙي زا٘طٍبٜ ٔي ٔي

 :كانونهاي موجود -7ماده 

 .ٔبٜ ٚضؼيت ذٛز ضا ثب ٔفبز ايٗ زستٛضاِؼُٕ تغجيك زٞٙس 6ا٘س ٔٛظفٙس ظطف  ٘بٔٝ زض زا٘طٍبٟٞب فؼبَ ثٛزٜ وبٟ٘ٛ٘بيي وٝ لجُ اظ اثالؽ ايٗ آييٗ -1-7

ثٝ تػٛيت ٟ٘بيي ضسيسٜ ٚ ثٝ غٛضت آظٔبيطي ٚ ثٝ ٔست يه سبَ ثطاي اخطا  25/8/1380تجػطٜ تسٚيٗ ٚ زض ٔٛضخ  9ثٙس ٚ  21ٔبزٜ ٚ  7ايٗ زستٛضاِؼُٕ زض 
 .ثٝ زا٘طٍبٟٞب اثالؽ ٌطزيس

   

 


