ثؿوِ تعبلي
ٍزارت علَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍري هعبًٍت پژٍّشي
كويسيَى اًجوٌْبي علوي ايراى
”اسبسٌبهِ اًجوي ژئَهکبًيک ًفت ايراى

فصل اٍل كليبت ٍ اّداف
هبدُ  :1ثِهٌظَض گؿتطـ ،پيكجطز ٍ اضتمبي علوي غئَهىبًيکه ًفک

ٍ تَؾکعِ ويفکي ًيطٍّکبي هترهکم ٍ ثْجکَز

ثركيسى ثِ اهَض آهَظقي ٍ پػٍّكي زض ظهيٌکِّکبي هطثکَ  ،اًجوکي غئَهىبًيکه ًفک

ااکطاى وکِ اظ ااکي پکؽ زض ااکي

اؾبؾٌبهِ اًجوي ًبهيسُ هيقَز ،تكىيل هيگطزز.
هبدُ  :2اًجوي هؤؾؿِ اي غيط اًتفبعي اؾ
زاضاي قرهي

حمَلي اؾ ٍ ضايؽ ّيئ

ٍ زض ظهيٌِّبي علوي ٍ پػٍّكي ٍ فٌي فعبلي هيوٌس ٍ اظ تبضاد ثجک
هساطُ آى ًوباٌسُ لبًًَي اًجوي هيثبقس.

هبدُ  :3هطوع اًجوي زض قْط قبّطٍز هي ثبقس ٍ قعت آى پؽ اظ هَافم وويؿيَى اًجوٌْبي علوکي هکيتَاًکس زض
ّط هٌطمِ اظ وكَض تكىيل قَز.
تبصرُّ :يئ

هساطُ هي تَاًس زض نَضت لعٍم ًؿج

ثِ تغييط ًكبًي هطوع انلي اًجوي السام وٌس ثِ قط آًىِ هَضکَ زض

ضٍظًبهِ ضؾوي وثيطاالًتكبض اعالم قَز ٍ وتجبً ثِ اطال وويؿيَى اًجويّبي علوي ٍظاضت علَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ثطؾس.

هبدُ  :4اًجوي اظ تبضاد تهَات ااي اؾبؾکٌبهِ ثکطاي هکست ًبهحکسٍز تكکىيل هکيقکَز ٍ هلکعم ثکِ ضعباک

لکَاًيي

جوَْضي اؾالهي ااطاى اؾ .

فصل دٍم ٍظبيف ٍ فعبليتْب:
هبدُ  :5ثِهٌظَض ًيل ثِ ّسفْبي هصوَض زض هبزُ ( )1ااي اؾبؾٌبهِ ،اًجوي الساهبت ظاط ضا ثِعول ذَاّسآٍضز:
 -5-1اًجبم تحميمبت علوي ٍ فطٌّگي زض ؾطح هلي ٍ ثيي الوللکي ثکب هحممکبى ٍ هترههکبًي وکِ ثکِ گًَکِاي
ثب علن غئَهىبًيه تَليسٍ شذيطُؾبظي ظاطظهيٌي ًف

ٍ ؾباط هَاز ّيسضٍوطثَضي ؾط ٍ وبض زاضًس.

ّ -5-2وىککبضي ثککب ًْبزّککبي اجطااککي ،علوککي ٍ پػٍّكککي زض ظهيٌککِ اضظاککبثي ٍ ثککبظًگطي ٍ اجککطاي طککط ّککب ٍ
ثطًبهِّبي هطثَ ثِ اهَض آهَظـ ٍ پػٍّف زض ظهيٌِ علوي هَضَ فعبلي
 -5-3تطغيت ٍ تكَاك پػٍّكگطاى ٍ تجليل اظ هحممبى ٍ اؾتبزاى هوتبظ.
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اًجوي.

 -5-4اضائِ ذسهبت آهَظقي ٍ پػٍّكي ٍ فٌي
 -5-5ثطگعاضي گطزّوبايّبي علوي زض ؾطح هلي ،هٌطمِاي ٍ ثييالوللي
 -5-6اًتكبض وتت ٍ ًكطابت علوي.

فصل سَم اًَاع ٍ شرايط عضَيت
 -6-1عضَا

پيَؾتِ

هؤؾؿبى اًجوکي ٍ وليکِ افکطازي وکِ حکسالل زاضاي زضجکِ وبضقٌبؾکي اضقکس زض ضقکتِّکبي هٌْسؾککي هعکسى
گطااف ّبي (اوتكکب ،،اؾکترطا  ،هىبًيکه ؾکٌه ،هٌْسؾکي تًَکل ٍ حفطاکبت ظاطظهيٌکي) ،هٌْسؾکي ًفک
گطاافّبي (حفبضي ،اؾترطا ٍ ثْطُثطزاضي ،هربظى ّيکسضٍوطثَضي) هٌْسؾکي هىبًيکه ،هٌْسؾکي عوکطاى
گطاافّبي (ؾبظُ ٍ غئَتىٌيه) ٍ ضقتِّبي ٍاثؿتِ ثبقٌس ،هيتَاًٌس ثِعضَا
 -6-2عضَا

پيَؾتِ زضآاٌس.

ٍاثؿتِ:

اقربني وِ زاضاي زضجِ وبضقٌبؾي ّؿتٌس ٍ هست  5ؾبل ثِ ًحَي زض اىي اظ ضقتِّبي هصوَض زض ثٌکس 6-1
قبغل ثبقٌس.
 -6-3عضَا

زاًكجَاي:

وليِ زاًكکجَابًي وکِ زض ضقکتِّکبي هٌْسؾککي هعکسى گکطاافّکبي (اوتكکب ،،اؾکترطا  ،هىبًيکه ؾکٌه،
گطاافّبي (حفکبضي ،اؾکترطا ٍ ثْکطُثکطزاضي ،هرکبظى

هٌْسؾي تًَل ٍ حفطابت ظاطظهيٌي) ،هٌْسؾي ًف

ّيسضٍوطثَضي) هٌْسؾي هىبًيه ،هٌْسؾي عوکطاى گکطاافّکبي (ؾکبظُ ٍ غئَتىٌيکه) ٍ ضقکتِّکبي ٍاثؿکتِ
ثبقٌس ثِ تحهيل اقتغبل زاضًس.
 -6-4عضَا

افتربضي:

قرهيتْبي ااطاًي ٍ ذبضجي وِ همبم علوي آًبى زض ظهيٌِّبي غئَهىبًيه ًف

حبئع اّوي

ذکبل ثبقکس ،اکب

زض پيكجطز اّسا ،اًجوي ووىْبي هؤثط ٍ اضظًسُاي ًوَزُ ثبقٌس.
 -6-5اعضبي هؤؾؿبتي (حمَلي)
ؾبظهبًْباي وِ زض ظهيٌِّبي علوي ٍ پػٍّكي هطثَ فعبلي زاضًس هيتَاًٌس ثِ عضَا

اًجوي زضآاٌس.

تجهطُ  :1افطاز زاضاي زضجِ وبضقٌبؾي زض اىي اظ ضقتِّبي هصوَض زض ثٌس  6-1هيتَاًٌس ثب تهَات ّيئک
عضَا

پيَؾتِ اًجوي زضآاٌس.

تجهطُ  :2اعضبي هؤؾؿبتي ثِ هثبثِ عضَ ٍاثؿتِ اًجوي هحؿَة هيقًَس.
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هکساطُ ثکِ

هبدُ ّ :7ط اىي اظ اعضبء ؾبالًِ هجلغي ضا وِ هيعاى آى تَؾط هجوع عوَهي تعييي هيگطزز ثِ عٌَاى حك
عضَا

پطزاذ

ذَاّسوطز.

تجهطُ  :1پطزاذ

حك عضَا

ّيچگًَِ حك ٍ ازعباي ًؿج

تجهطُ  :2اعضبي افتربضي اًجوي اظ پطزاذ

هبدُ  :8عضَا

حك عضَا

ثِ زاضااي اًجوي ثطاي عضَ ااجبز ًويوٌس.
هعبّ ،ؿتٌس.

زض اىي اظ هَاضز ظاط ذبتوِ هيابثس:

 -8-1اؾتعفبي وتجي
 -8-2عسم پطزاذ

حك عضَا

تجهطُ :تأايس ذبتوِ عضَا

ثب ّيئ

ؾبالًِ
هساطُ اؾ .

فصل چْبرم اركبى اًجوي
هبدُ  :9اضوبى انلي عجبضتٌس اظ:
الف :هجوع عوَهي

ج :ببزرس

ةّ :يئت هديرُ

الف :هجوع عوَهي
هبدُ  : 11هجوع عوَهي اظ گطزّوباي اعضبي پيَؾتِ ثِ نَضت عبزي اب فَقالعبزُ تكىيل هيقَز.
 -10-1هجوع عوَهي عبزي ؾبلي اىجبض تكىيل هيقَز ٍ ثب حضَض اب ضأي وتجکي ًهکب ثکِ عکالٍُ اکه وکل
اعضبي پيَؾتِ اًجوي ضؾوي

هيابثس ٍ تهويوبت ثب اوثط آضاء هعتجط اؾ .

 -10-2هجوع عوَهي فَق العبزُ زض هَضز ضطٍضي ثب زعَت ّيئ هساطُ اب ثبظضؼ (ثبظضؾبى) ٍ اب ثکب تمبضکبي
وتجي اه ؾَم اعضبي پيَؾتِ تكىيل هيقَز.
 -10-3زض نَضتيوِ زض زعَت ًرؿ

جلؿِ هجوع عوَهي ضؾوي ًيبف

ضٍظ ثعس تكىيل هي قَز ٍ ثب تعساز حبضط زض جلؿِ ضؾوي
هىبتجِ اي ک ثطاؾبؼ آاييًبهِاي وِ تَؾط ّيئ

جلؿِ زٍم ثِ فبنلِ حسالل ثيؿک

ذَاّسابف  .زض ضوي اذص آضاء هيتَاًس ثهکَضت

هساطُ تسٍاي هيقَز ک اًجبم قَز.

تجهطُ  :1زعَت ثطاي تكىيل هجبهع عوَهي ثِنَضت وتجي اب آگْي زض ضٍظًبهکِ وثيکطاالًتكکبض اؾک
پبًعزُ ضٍظ لجل اظ تكىيل هجوع ثِ اطال اعضبي پيَؾتِ ثطؾس.

3

ٍ ثباکس حکسالل

تجهطُ  :2اه ؾَم اعضبي پيَؾتِ هي تَاًٌس هؿتميوبً السام ثِ زعکَت ثکطاي تكکىيل هجوکع عوکَهي فکَقالعکبزُ ًوباٌکس
هكطٍ ثط ااٌىِ ّيئ

هساطُ ٍ ًيع ثبظضؼ اًجوي ثِ تمبضبي ااكبى پبؾد هٌفي زازُ ثبقس ٍ زض چٌيي حبلتي ،ااكبى ثباکس
زضذَاؾ

زض آگْي زعَت ثِ عسم اجبث

ذَز ،تَؾط ّيئ

هساطُ اب ثبظضؼ تهطاح ًوباٌس.

تجهطُ  : 3زضنَضت تحمك تجهطُ فَق ،زؾتَض جلؿکِ عوکَهي هٌحهکط ًا هَضکَعي ذَاّکسثَز وکِ زض تمبضکبًبهِ شوکط
قسُاؾ .
تجهطُ  :4قطااط تكىيل هجوع عوَهي فَقالعبزُ ّوبًٌس قطااط تكىيل هجوع عوَهي عبزي اؾ

ٍ تهکويوبت ثکب زٍ

ؾَم آضاء هعتجط اؾ .

هبدُ ٍ :11ظباب هجبهع عوَهي
الف هجوع عوَهي عبدي
اًتربة اعضبي ّيئ

هساطُ ٍ ثبظضؼ (ثبظضؾبى زضنَضت ٍجَز ثيف اظ اه ثبضظؼ انلي)

تهَات ذط هكي اًجوي
ثطضؾي ٍ تهَات پيكٌْبزات ّيئ

هساطُ ٍ ثبظضؼ (ثبظضؾبى)

تعييي هيعاى حك عضَا
ععل ّيئ

هساطُ ٍ ثبظضؼ (ثبظضؾبى)

ثطضؾي ٍ تهَات تطاظًبهِ ٍ نَضتحؿبة زضآهسّب ٍ ّعاٌکِّکبي ؾکبل هکبلي گصقکتِ ٍ ثَزجکِ ؾکبل آتکي
اًجوي.
ة هجوع عوَهي فَقالعبدُ
تهَات تغييطات زض هفبز اؾبؾٌبهِ
تهَات اًحالل اًجوي
تجهطُ  :1جلؿبت هجبهع عوَهي عبزي ٍ فَق العبزُ ثب حضَض ًوباٌسُ تبم االذتيکبض وويؿکيَى اًجوٌْکبي علوکي ااکطاى
ضؾوي

هي ابثس.

تجهطُ  :2هجبهع عوَهي تَؾط ّيئ

ضئيؿِاي هطوت اظ اه ضايؽ ،اه هٌكي ٍ زٍ ًبظط ازاضُ هيقًَس.

تجهطُ  :3اعضبي ّيئ

ضايؿِ ثب اعالم ٍ پصاطـ ًبهعزي ذَز زض هجوع اًتربة هيقًَس.

تجهطُ  : 4اعضبي ّيئ

ضايؿِ ًجباس اظ ثکيي وؿکبًي ثبقکٌس وکِ ذکَز ضا زض اًتربثکبت ّيئک

وطزُاًس.

پ ّيئت هديرُ
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هکساطُ ٍ ثکبظضؼ وبًساکسا

هبدُ ّ :12يئ

هساطٓ اًجوي هطوت اظ  5عضَ انلي ٍ  2عضَ علکيالجکسل اؾک  .وکِ ّکط  3ؾکبل اىجکبض ثکب ضأي

هرفي اظ هيبى اعضبي پيَؾتِ اًجوي اًتربة هيقًَس.
ّ -12-1يچيه اظ اعضب ًوي تَاًٌس ثيف اظ زٍ زٍضُ هتَالي ثِ عضَا

ّيئ

هساطُ اًتربة قًَس.

 -12-2حساوثط زٍ عضَ هكوَل ثٌس ( )12-1زض نَضت وؿت ثيف اظ  3آضاء حبضطاي زض جلؿکِ هکي تَاًٌکس
4
ثطاي اه زٍضُ زاگط ثِ عضَا ّيئ هساطُ زضآاٌس.
 -12-3عضَا
ّ -12-4يئ

زض ّيئ هساطُ افتربضي اؾ .
هساطُ حساوثط تب اه هبُ پکؽ اظ اًترکبة قکسى تكکىيل جلؿکِ زازُ ٍ ثکب ضأي وتجکي ًؿکج ثکِ

تفىيه ٍظباب ذَز السام هيًوباس.
 -12-5وليِ اؾٌبز تعْس آٍض ٍ اٍضاق ثْبزاضض ثب اهضبي ضايؽ ّيبت هساطُ اب ذطاًِزاض ّوکطاُ ثکب هْکط اًجوکي ٍ
ًبهِّبي ضؾوي ثب اهضبي ضايؽ ّيبت هساطُ اب ًبات ضايؽ اًجوي هعتجط اؾ .
هساطُ هَظب اؾ

ّ -12-6يئ

ثطحؿت ًيکبظ ّکط اکه هکبُ اىجکبض تكکىيل جلؿکِ زّکس .فبنکلِ ثکيي اضؾکبل

زعَتٌبهِ اب تلفي ثب تبضاد تكىيل جلؿِ ّيئ
 -12-7جلؿبت ّيئ

هساطُ ثب حضَض اوثطا

هساطُ حسالل ؾِ ضٍظ اؾ .
اعضب ضؾوي

هکيابثکس ٍ تهکويوبت هترکصُ ثکب اوثطاک آضاي

هَافك ،هعتجط اؾ .
 -12-8وليِ ههَثبت ّيئ

هساطُ ثج

ٍ پؽ اظ اهضبي اعضب زض زفتط نَضتجلؿبت ّيئک هکساطُ ًگْکساضي

هيقَز.
هساطُ زض جلؿبت ضطٍضي اؾ ٍ غيج

ّط اه اظ اعضب ثسٍى عکصض هَجکِ ثکِ

 -12-9قطو

اعضبي ّيئ

تكريم ّيئ

هساطُ تب ؾِ جلؿِ هتَالي ٍ پٌج جلؿِ هتٌبٍة زض حىن اؾتعفبي عضَ غبات ذَاّسثَز.

 -12-10زضنَضت اؾتعفب ،ثطوٌبضي اب فَت ّط اه اظ اعضبي ّيئک هکساطُ ،عضکَ علکيالجکسل ثکطاي هکست
ثبليوبًسٓ زٍضٓ عضَا
 -12-11قطو

هبدُ ّ :13يئ

ثِ جبًكيٌي ٍي تعييي ذَاّسقس.

ثبظضؼ (ثبظضؾبى) زض جلؿبت ّيئ

هساطُ ثسٍى زاقتي حك ضأي هجبظ اؾ .

هساطُ ًوباٌسُ لبًًَي اًجوي هيثبقس ٍ ٍظباب اذتيبضات آى ثِ قط ظاط اؾ :

 -13-1ازاضُ اهَض جبضي اًجوي طجك اؾبؾٌبهِ ٍ ههَثبت هجوع عوَهي
 -13-2تكىيل گطٍُّبي علوي اًجوي ،تعييي ٍظباب ٍ ًظبضت ثط فعبلي
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آًْب

هساطُ هيتَاًس ّط السام ٍ هعبهلِاي ضا وِ ضطٍضي ثساًس زض هَضز ًمل ٍ اًتمکبل اهکَال غيطهٌمکَل

ّ -13-3يئ

ٍ تجسال ثِ احؿي اب تطّيي ٍ فه ضّي ٍ اؾتمطاو ثِ اؾتثٌبي ٍاگکصاضي لطعکي اهکَال غيطهٌمکَل وکِ هؿکتلعم
تهَات هجوع عوَهي اؾ

اًجبم هيزّس.

 -13-4جع زضثبضٓ هَضَعبتي وِ ثِ هَجکت هفکبز اؾبؾکٌبهِ اذکص تهکوين ٍ الکسام زضثکبضُ آًْکب زض نکالحي
ذبل هجبهع عوَهي اؾ ّ ،يئ
هَضَ فعبلي

هساطُ وليِ اذتيکبضات الظم ثکطاي ازاضُ اهکَض ضا هكکطٍ ثکِ ضعباک

حکسٍز

اًجبم زاضا هيثبقس.

 -13-5تْيِ گعاضـ ؾبالًِ ٍ تٌظين تطاظ ًبهِ هبلي ٍ نَضتحؿبة زضآهسّب ٍ ّعاٌِّبي اًجوي ثکطاي تهکَات
زض هجوع عوَهي ٍ اضائِ ثِ هطجع ًظبضت زض هَلع همطض.
 -13-6البهِ زعَي ٍ پبؾرگَاي ثِ زعبٍي اقربل حميمي اب حمَلي زض توکبم هطاجکع ٍ هطاحکل زازضؾکي ثکب
حك تعييي ٍويل ٍ حك تَويل ثِغيط.
 -13-7اًتربة ٍ هع طفي ًوباٌسگبى اًجوي ثطاي قطو

زض هجبهع علوي زاذلي ٍ ذبضجي

 -13-8اجطاي طط ّب ٍ ثطًبهِّبي علوي زض چبضچَة ٍظباب اًجوي
 -13-9جلت ّسااب ٍ ووىْبي هبلي
 -13-10اّساي ثَضؾْبي تحميمبتي ٍ آهَظقي
 -13-11اتربش تهکوين زض هکَضز عضکَا

اًجوکي زض هجکبهع علوکي زاذلکي ٍ ذکبضجي ثکب ضعباک

لکَاًيي ٍ

همطضات جبضي وكَض.
 -13-12اضؾبل گعاضـّبي الظم ثِ وويؿيَى اًجويّبي علوي ٍظاضت علَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي
هساطُ هَظب اؾ

ّ -13-13يئ

هجوع عوَهي ٍ اًتربة ّيئ

ظط ،حساوثط  4هبُ پيف اظ پبابى زٍضُ تهکسي ذکَز ًؿکج ثکِ فطاذکَاًي

هساطُ جساس السام ٍ ثالفبنلِ ًتباج ضا ّوطاُ ثب نَضتجلؿِ هجوع عوَهي ثکطاي

ثطضؾي ثِ وويؿيَى اًجويّبي علوي اضؾبل ًوباس.
تجهطُّ :يئ

هساطُ پيكيي تب تبايس ّيئ

فٌبٍضي هؿئَلي

هساطُ جساس اظ ؾَي وويؿيَى اًجويّبي علوي ٍظاضت علکَم ،تحميمکبت ٍ

اهَض اًجوي ضا ثطعْسُ ذَاّسزاق .

ج ببزرس (ببزرسبى)
هبدُ  :14هجوع عوَهي عبزي ً 1فط ضا ثِعٌَاى ثبظضؼ انلي ٍ ً 1فط ضا ثکِ عٌکَاى علکيالجکسل ثکطاي هکست  3ؾکبل
اًتربة هيًوباس.
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تجهطُ :اًتربة هجسز ثبظضؼ اب ثبظضؾبى ثالهبًع اؾ .
هبدُ ٍ :15ظباب ثبظضؼ اب ثبظضؾبى ثِ قط ظاط اؾ .
 -15-1ثطضؾي اؾٌبز ٍ زفبتط هبلي اًجوي ٍ تْيِ گعاضـ ثطاي هجوع عوَهي
 -15-2ثطضؾي گعاضـ ؾبالًِ ّيئ
 -15-3گعاضـ ّطگًَِ ترلب ّيئ

هساطُ ٍ تْيِ گعاضـ اظ عولىطز اًجوي ثطاي اطال هجوع عوَهي
هساطُ اظ هفبز اؾبؾٌبهِ ثِ هجوع عوَهي

تجهطُ :وليِ اؾٌبز ٍ هساضن اًجوي اعن اظ هبلي ٍ غيطهبلي ضا زض ّط ظهبى ٍ ثسٍى ليس ٍ قط ثباس اظ ؾَي ّيئ
هساطُ ثطاي ثطضؾي زض زؾتطؼ ثبظضؼ (ثبظضؾبى) لطاضگيطز.

فصل پٌجن گرٍّْبي علوي اًجوي
هبدُ  :16اًجوي هيتَاًس گطٍُّب ٍ وويتِّبي ظاط ضا تكىيل زّس وِ ثطاؾبؼ قکط ٍظکبافي وکِ اظ ؾکَي ّيئک
هساطُ ثطاي آًْب تعييي قَز ثِ فعبلي

هيپطزاظًس.

 )1گطٍّْبي ترههي
 )2وويتِ آهَظـ ٍ پػٍّف
 )3وويتِ اًتكبضات
 )4وويتِ آهبض ٍ اطالعبت
 )5وويتِ پصاطـ ٍ ضٍاثط عوَهي
 )6وويتِ گطزّوبايّبي علوي
 -16-1اًجوي هجبظ ثِ تكىيل گطٍّْب ٍ وويتِّبي زاگطي وِ ثط حؿت ًيبظ احؿبؼ هيقَزً ،يع هيثبقس.

فصل ششن بَدجِ ٍ هَاد هتفرقِ
هبدُ  :17هٌبثع هبلي اًجوي عجبضتٌس اظ:
 -17-1حك عضَا

اعضب

 -17-2زضآهسّبي ًبقي اظ اضائِ ذسهبت آهَظقي ٍ پػٍّكي ٍ هكبٍضُاي ٍ فطٍـ وتت ٍ ًكطابت علوي
 -17-3زضابف

ّسااب ٍ ووىْب

 -17-4وليِ عَااس ٍ زضآهسّبي اًجوي نط ،اّسا ٍ ،هَضَ هبزُ  5ااي اؾبؾٌبهِ ذَاّسقس.
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هبدُ  :18زضآهسّب ٍ ّعاٌِ ّبي اًجوي زض زفبتط لبًًَي ثج ٍ قط آى ّط ؾبل پؽ اظ تهکَات زض هجوکع عوکَهي
ثِ وويؿيَى اًجوٌْبي علوي ٍظاضت علَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي اضؾبل هيقَز.

هبدُ  :19وليِ ٍجَُ اًجوي زض حؿبة هرهَني ثِ ًبم اًجوي ًعز ثبًىْبي وكَض ًگْساضي هيقَز.

هبدُ ّ :21يچيه اظ هؤؾؿيي اب نبحجبى ؾطهباِ حك ثطزاق اب ترهيم ّيچگًَِ ؾکَزي اعکن اظ ؾکَز ؾکْبم اکب
ؾطهباِ ضا ًساقتِ ٍ ذَز ٍ ٍاثؿتگبى زضجِ اه آًْب ًويتَاًٌس هجبزضت ثِ اًجبم هعبهالت ثب هؤؾؿِ ًوباٌس.

هبدُ  :21وليِ هساضن ٍ پطًٍکسُ هکبلي ٍ غيطهکبلي هکطتجط ثکب فعبليک ّکبي اًجوکي زض هحکل زفتکط هطوکعي اًجوکي
ًگْساضي هي قَز ٍ زض هَلع هطاجعِ هطجع ًظبضت اب ؾباط هطاجع نالحي

زاض زض اذتيبض آًبى لطاض ذَاّس گطف .

هبدُ ّ :22طگًَِ تغييط زض هفبز اؾبؾٌبهِ ،پؽ اظ تهکَات وويؿکيَى اًجوٌْکبي علوکي ٍظاضت علکَم ،تحميمکبت ٍ
فٌبٍضي هعتجط اؾ .

هبدُ  :23اًجوکي تبثعيک

جوْکَضي اؾکالهي ااکطاى ضا زاضز ٍ اعضکبي آى ثکِ ًکبم اًجوکي حکك فعبليک ؾيبؾکي اکب

ٍاثؿتگي ثِ گطٍُّب ٍ احعاة ؾيبؾي ضا ًساضًس.

هبدُ  :24زضنَضت تهَات اًحالل اًجوي زض هجوع عوَهيّ ،وبى هجوع ّيئ تؿَاِاي ضا ثطاي پطزاذ زاکَى
ٍ ٍنَل هطبلجبت اًجوي اًتربة ذَاّسوطزّ .يئ

تؿَاِ هَظکب اؾک

پکؽ اظ ٍنکَل هطبلجکبت ٍ پطزاذک ثکسّيْب

وليِ زاضاايْبي هٌمَل ٍ غيطهٌمَل اًجوي ضا ثب ًظبضت ٍظاضت علَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ثِ اىي اظ هؤؾؿکبت آهَظقکي
اب پػٍّكي وكَض ٍاگصاض وٌس.

هبدُ  :25ااي اؾبؾٌبهِ هكکتول ثکط  .........فهکل ............... ،هکبزُ ................... ،ظاطهکبزُ ٍ  ....................تجهکطُ زض
جلؿِ هَضخ  1390 /2 /31هجوع عوَهي اًجوي ثِ تهَات ضؾيس.
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