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ٍظاضت كطَض ٍ ثِ استٌبز اصل يكصس ٍ  1395/ 12/ 9هَضخ  167096ثِ پيطٌْبز ضوبضُ  1396/ 7/ 5ّيأت ٍظيطاى زض جلسِ 

لبًَى تطكيالت، ٍظبيف ٍ اًتربثبت ضَضاّبي ( 90سي ٍ ّطتن لبًَى اسبسي جوَْضي اسالهي ايطاى، آييي ًبهِ اجطايي هبزُ )

 ٍ اصالحبت ثؼسي آى ضا ثِ ضطح ظيط تصَيت كطز: – 1375 هصَة –اسالهي كطَض ٍ اًتربة ضْطزاضاى 

 – 1375 هصَة –لبًَى تطكيالت، ٍظبيف ٍ اًتربثبت ضَضاّبي اسالهي كطَض ٍ اًتربة ضْطزاضاى ( 90آييي ًبهِ اجطايي هبزُ )

 ٍ اصالحبت ثؼسي آى

 زض ايي آييي ًبهِ اصغالحبت ظيط زض هؼبًي هططٍح هطثَط ثِ كبض هي ضًٍس: – 1هبزُ 

 .لَاًيي ثب كطَض اسالهي ضَضاّبي هصَثبت تغجيك ّيأت: تغجيك ّيأت –الف 

 .ضٍستب ٍ ثرص هصَثبت تغجيك ّيأت: ضٍستب ٍ ثرص ّيأت –ة 

 .ضْطستبى هصَثبت تغجيك ّيأت: ضْطستبى ّيأت –ح 

ٍ اصالحبت  – 1375 هصَة –لبًَى: لبًَى تطكيالت، ٍظبيف ٍ اًتربثبت ضَضاّبي اسالهي كطَض ٍ اًتربة ضْطزاضاى  –ت 

 ثؼسي آى.

 لبًَى ثِ ضطح ظيط است:( 90تؼييي اػضبي ّيأت ّبي تغجيك هَضَع هبزُ ) – 2هبزُ 

 لضبييِ لَُ ضييس تَسظ لبضي اًتربة –الف 

 ثب ٍ ضَضا اػضبي هغلك اكثطيت تصوين ثب هصكَض ضَضاّبي اػضبي ثيي اظ استبى ٍ ضْطستبى ضَضاّبي ًوبيٌسگبى اًتربة –ة 

 .ضَضا ضييس هكبتجِ

 .فطهبًساضي هؼبًٍبى هيبى اظ فطهبًساض تَسظ فطهبًساض ًوبيٌسُ اًتربة –ح 

ل ضَضاّبي جسيس ضْطستبى ٍ استبى ٍ هؼطفي ًوبيٌسگبى آًْب ثِ زض اثتساي ّط زٍضُ ضَضاّبي اسالهي كطَض تب تطكي –1تجصطُ 

 ّيأت ّبي تغجيك، ًوبيٌسگبى لجلي هي تَاًٌس زض جلسبت ّيأت ّبي هصكَض ضطكت ٍ اظْبضًظط ًوبيٌس.

زض عَل زٍضُ فؼبليت ّيأت تغجيك، هطجغ شي ضثظ هؼطفي كٌٌسُ ًوبيٌسُ هي تَاًس ًسجت ثِ جبيگعيٌي ًوبيٌسُ ذَز  –2تجصطُ 

 السام ًوبيس.

چٌبًچِ ّط يك اظ اػضبي ّيأت تغجيك ثِ ّط زليلي اظ ّيأت ذبضج ضَز، هطجغ هؼطفي كٌٌسُ هَظف است حساكثط  – 3تجصطُ 

 عيي ذَز ضا ثِ ًحَي كِ زض ازاهِ فؼبليت ّيأت تغجيك ذللي ايجبز ًٌوبيس، هؼطفي كٌس.ظطف يك ّفتِ ًوبيٌسُ جبيگ

زض صَضتي كِ ضسيسگي ثِ هصَثبت يكي اظ ضَضاّبي اسالهي كِ ًوبيٌسُ آى ػضَ ّيأت تغجيك است هغطح ثبضس،  - 3هبزُ 

زض جلسِ ّيأت تغجيك هؼطفي هي  حست هَضز ًوبيٌسُ جبيگعيي اظ عطف ضَضاي استبى يب ضْطستبى شي ضثظ جْت ضطكت

 ضَز.

ثِ هٌظَض ثطضسي ثيطتط ٍ زليك تط هصَثبت ضَضا، ضؤسبي ّيأت ّبي تغجيك هي تَاًٌس ثِ هٌظَض اذص ًظطات هطَضتي  – 4هبزُ 

اظ كبضضٌبسبى شي ضثظ ثسٍى زاضتي حك ضأي ثطاي حضَض زض جلسبت ّيأت ّبي تغجيك زػَت كٌٌس. زستَضالؼول هطثَط ثِ 

 كبضضٌبسبى هصكَض تَسظ ٍظاضت كطَض تْيِ ٍ اثالؽ ذَاّس ضس.ضطايظ 

   



جلسبت ّيأت ّبي تغجيك ثب حضَض حسالل زٍ ًفط ضسويت يبفتِ ٍ تصويوبت ثب حسالل زٍ ضأي هَافك هؼتجط ذَاّس  – 5هبزُ 

 ثَز.

صَيت، ًسرِ اي اظ ضَضاّبي اسالهي ضْط، ضٍستب، ثرص ٍ ضْطستبى هَظفٌس حساكثط ظطف يك ّفتِ پس اظ ت – 6هبزُ 

هصَثبت ذَز ضا ثِ ّيأت تغجيك شي ضثظ، ضْطزاضي، زّيبضي يب زستگبُ ّبي اجطايي كِ هصَثِ هطثَط ثِ آًْب ثبضس، اضسبل 

 ًوبيٌس. ضييس ّيأت تغجيك هَظف است پس اظ ٍصَل هصَثِ زض هْلت لبًًَي ًسجت ثِ تطكيل جلسِ السام كٌس.

ّيأت تغجيك هَظف است حساكثط ظطف زٍ ّفتِ اظ تبضيد اثالؽ هصَثِ ثب شكط هَضز ٍ هستسل اػتطاض ذَز ضا ثِ ضَضا  – 7هبزُ 

اػالم ٍ زضذَاست تجسيسًظط كٌس. ػسم اػالم ًظط تَسظ ّيأت تغجيك زض ظهبى لبًًَي همطض، ثِ هٌعلِ تأييس هصَثِ ضَضا است. 

ض، حساكثط ظطف زُ ضٍظ تطكيل جلسِ زازُ ٍ ًسجت ثِ هَضَع ضسيسگي ٍ اػالم ًظط ضَضا هَظف است اظ تبضيد ٍصَل اػتطا

  ًوبيس.

 .ًيست زاض صالحيت هحبكن زض اضربظ سبيط ضكبيبت ثِ ضسيسگي اظ هبًغ اػتطاض ثِ ضسيسگي

ٍ كبى لن يكي  ػسم اضسبل پبسد الظم اظ سَي ضَضا زض ظهبى لبًًَي همطض ثِ هٌعلِ پصيطش اػتطاض ّيأت تغجيك – 1تجصطُ 

 ضسى حكن هَضز اػتطاض ّيأت تغجيك است.

سبػت ثب زضذَاست كتجي ( 48زض صَضتي كِ ضَضا اظ هصَثِ ذَز ػسٍل ًٌوَزُ ٍ ثط آى اصطاض كٌس، هَضَع ظطف ) – 2تجصطُ 

( 20ضييس ّيأت تغجيك ثِ ّيأت حل اذتالف شي ضثظ اضجبع هي ضَز. ّيأت حل اذتالف هَظف است ظطف هْلت لبًًَي )

 ضٍظ ًسجت ثِ هصَثِ ضَضا اػالم ًظط كٌس.

چٌبًچِ هصَثِ ضَضا ثب لَاًيي ٍ همطضات هطثَط ثِ ّط يك اظ زستگبُ ّبي اجطايي، ضْطزاضي ٍ يب زّيبضي هغبيط ثبضس،  – 8هبزُ 

يأت تغجيك شي هسئَليي اجطايي شي ضثظ هي تَاًٌس هطاتت هغبيطت ضا ثب شكط زاليل ٍ هستٌسات ظطف هْلت همطض لبًًَي ثِ ّ

ضثظ اػالم ًوبيٌس. ّيأت تغجيك هَظف است عجك تطتيجبت لبًًَي هَضَع ضا هَضز ضسيسگي لطاض زازُ ٍ ًتيجِ ضا ثِ زستگبُ 

 هؼتطض اػالم كٌس.

اًجبم كليِ هكبتجبت ٍ ازاضُ جلسبت ثط ػْسُ ضييس ّيأت تغجيك هي ثبضس ٍ هحل زثيطذبًِ ّيأت ّبي تغجيك زض  – 9هبزُ 

ضي ٍ ثرطساضي شي ضثظ است. ًحَُ فؼبليت زثيطذبًِ ّيأت ّبي تغجيك ٍ تأهيي ٍ پطزاذت ّعيٌِ ّبي هطثَط ثِ ّيأت فطهبًسا

 تغجيك،هغبثك ضيَُ ًبهِ اي ذَاّس ثَز كِ تَسظ ٍظاضت كطَض تْيِ ٍ اثالؽ هي ضَز.

سئَليت ًظبضتي ٍ اجطايي ذَز، ٍظاضت كطَض هسئَل حسي اجطاي ايي آييي ًبهِ ثَزُ ٍ هَظف است ثط اسبس ه – 10هبزُ 

ًسجت ثِ ػولكطز ّيأت ّبي تغجيك ًظبضت زاضتِ ٍ هَاضز ترلف اظ لبًَى تَسظ ّط يك اظ اػضبي ّيأت تغجيك ضا ثِ هطجغ شي 

 صالح لبًًَي شي ضثظ اػالم ٍ آى ضا پيگيطي ًوبيس.

 ثِ ضَضاّب هصَثبت اظ گعاضضي ضبهل ذَز ػولكطز ٍ الساهبت گعاضش هستوط صَضت ثِ هَظفٌس تغجيك ّبي ّيأت –تجصطُ 

 .ثطسبًٌس ضثظ شي استبًساضي ٍ كطَض ٍظاضت اعالع ثِ همتضي ًحَ ثِ ضا هطثَط ّيأت اظْبضًظط ّوطاُ

 اسحبق جْبًگيطي -هؼبٍى اٍل ضئيس جوَْض 
  

 


