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 1381:تاسيس

  1385:باسًگزی  اساسٌاهِ



 

 1 

ًام ٍ ّذف : فصل اٍل
ًام  - 1هادُ 

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ؿيشاص ًِ دس ايي اػبػٌبهِ اص ايي پغ اًدوي يب اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ًبهيذُ خَاّذ 

.  ؿذ

آرم   - 2هادُ 

 . ًـبى اص اّويت تالؽ ٍ ًَؿؾ دس ساػتبی تؼبلي ٍ سؿذ هؼٌَی هي ثبؿذ«  هَي ًَلَتَ ٍَ خَذَّ، ٍَخَذَ» : حذيث ؿشيلِ
ِ ّبی ايذئَلَطيي ٍ هزّجي ٍ  اًتخبة ايي حذيث ؿشيلِ ًـبى اص اّويت ايي اًدوي ثِ تالؽ ٍ خؼتدَی ػولي دس خْت توَيت ثي هبي

.  ثٌبس ثؼتي آًْب دس خْت اػتال ٍ ػولي ػبختي آسهبًْبی اًوالة اػالهي ٍ اهبم ساحل هي ثبؿذ

ػِ آدهي ًٌبس ّن ايؼتبدُ،  دػت دس دػت يٌذيگش، ًوبد اتحبد، ايؼتبدگي دس ثشاثش هـٌالت ٍ تالؽ خْت سػيذى ثِ آسهبًْبی ٍاالی 

. تـٌيالت هي ثبؿذ

اّذاف اًجوي   - 3هادُ 

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت تـٌلي اػت خَد خَؽ ٍ داًـدَيي ٍ ؿيشاًتلبػي ًِ اص ًيشٍّبی هؼتوذ ٍ هتؼْذ ثِ اػالم ٍ ٍاليت هٌلوِ 

ٍ ثب كؼبليت دس چبسچَة هَاثي ٍ هَاًيي هَهَػِ ًـَس ٍ دػتَسالؼول ّبی آييي ًبهِ كويِ تـٌيل هي گشدد ٍ ثش ًجن اػبػٌبهِ خَد 

:   خْت ًيل ثِ اّذاف ريل كؼبليت هي ًوبيذتـٌل ّبی اػالهي داًـگبّيبى

ٍ  (ف)تالؽ ٍ ًَؿؾ خوؼي ثوٌظَس حلظ ٍ حشاػت اص دػتبٍسدّبی اًوالة اػالهي ٍ اؿبػِ كشٌّگ ػبليِ اػالم ًبة هحوذی - 1

.  ٍ ؿْذای گشاًوذس اًوالة اػالهي (سُ)آسهبًْبی هوذع حوشت اهبم خويٌي 

تالؽ خْت حبًويت ثخـيذى ثِ اسصؿْبی ٍاالی اػالهي دس داًـگبُ ٍ هجبسصُ ثب هظبّش كؼبد ٍ صؿتي دس ساػتبی ايدبد داًـگبّي - 2

. اػالهي ثش اػبع ساّجشدّبی ديي هجيي اػالم

.  ًوي ثِ سؿذ ٍ توَيت هٌبسم اخالهي ٍ استوب ػٌح هؼبسف ديٌي ٍ ػيبػي ٍ ػلوي داًـدَيبى- 3

تالؽ دس خْت ػبصًذگي خَاًبى ٍ پشٍسؽ اػتؼذادّبی آًْب ًِ ؿبيت ايي اهش تحَيل ًيشٍّبی هخلق ٍ ًبس آهذ ثِ خبهؼِ خَاّذ - 4

.  ثَد

.  خَدػبصی ٍ ػول ثِ ٍظيلِ هْن اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌٌش ٍاهؼي- 5

.  كؼبليتْبی ػويذتي،  ػيبػي،  ٍ كشٌّگي ٍ اخشايي ًـَس- 6

.  دكبع اص اػتوالل ّوِ خبًجِ ٍ اٍلَيت هٌبكغ هلي دس ػيبػت خبسخي- 7

.  ًَؿؾ هؼتوش ثِ هٌظَس حلظ ٍ تأهيي آصادی ّبی هٌشح دس هبًَى اػبػي- 8

. دكبع ّوِ خبًجِ اص تَصيغ ػبدالًِ اهٌبًبت ٍ ثشٍتْبی هؼٌَی ٍ هبدی  ًـَس- 9

تالؽ دس خْت ايدبد كوبی هٌبػت ًوذ ٍ ًوذپزيشی دس خبهؼِ ٍ گؼتشؽ كوبی هـبسًت داًٍلجبًِ ٍ سهبثت ّوِ خبًجِ دس - 10

 .ساػتبی اػتالی ًظبم هوذع خوَْسی اػالهي

 

 

اصَل کلی : فصل دٍم
  4هادُ 

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ؿيشاص هتـٌل اص داًـٌذُ ّبی داًـگبُ ؿيشاص هي ثبؿذ ًِ ثب پزيشؽ اػبػٌبهِ ٍ 

. هشاهٌبهِ اًدوي ثِ ػوَيت دسآهذُ اًذ

 

 5هادُ

سٍح ًلي حبًن ثش تـٌيالت هبًَى اػبػي خوَْسی اػالهي ثب حلظ توبهي اسًبى آى، خوَْسيت ٍ اػالهيت، ٍ اػتوبد ػولي ٍ ًظشی ثِ 

. ٍاليت هٌلوِ كويِ هي ثبؿذ
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اصَل حاکن بز تشکيالت : فصل سَم
 6هادُ 

:  اكَل حبًن ثش تـٌيالت اًدوي ثِ ؿشح صيش اػت

. سػبيت ًليِ هَاًيي ٍ احٌبم اػالهي ٍ هَاثي ٍ آييي ّبی حبًن دس داًـگبُ- 1

ٍ ًيض هوبم  (سُ)اػتوبد ٍ پيشٍی ًبهل اص كشاهيي ٍ ٍكبيبی ثٌيبًگزاس خوَْسی اػالهي ايشاى حوشت آيت اهلل الؼظوي اهبم خويٌي - 2

. ٍاليت هٌلوِ كويِ دس ًظبم هوذع خوَْسی اػالهي ايشاى

 (... اخَت ٍ ايثبس ٍ تؼبٍى ٍ ػذالت ٍ ٍكبی ثِ ػْذ ٍ كذاهت ٍ ثشداسی ٍ )الضام ثِ سػبيت اخالم ٍ سٍاثي اػالهي - 3

.  سػبيت اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌٌش ثب تَخِ ثِ هشاتت آى- 4

 هَاصيي ؿشػي ٍ اختٌبة اص خَد هحَسی ٍ تلوين گيشيْبی كشدی ٍ د ٍتَخِ ثِ اكل ؿَسا ٍ هـَست دس تلوين گيشيْب هٌٌجن ثب حذٍ- 5

.  حلظ يٌپبسچگي ٍ ٍحذت دسًٍي

ِ ی اػوب- 6 .  سػبيت ًظن ٍ اًوجبى دس اهَس تَػي ًلي

 حبًويت اهش حؼبثشػي ٍ ًظبست ثش حؼي اًدبم ًبسّب - 7

.  اختٌبة اص ثبًذگشايي ٍ ايدبد تلشهِ ٍ هتوبثالً تالؽ دس خْت يٌپبسچگي ٍ ٍحذت تـٌيالتي ٍ دسٍى گشٍّي- 8

ٍكؼبليت دس چبسچَة هوشسات داًـگبُ ٍ دػتَس الؼول ّبی  التضام ثِ اخشای هلبد اػبػٌبهِ،  هلَثبت ًـؼت ػبالًِ ٍ ؿَسای ػوَهي- 9

.  آييي ًبهِ تـٌل ّبی داًـدَيي

 (سُ)اتخبر ّش گًَِ تلويوي دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثبيذ دس ساػتبی تؼبلين اػالهي ٍ اًوالة ٍ ّوؼَ ثب خي اهبم : تجلشُ

.  ٍ ٍاليت هٌلوِ كويِ ٍ اّذاف ٍ اكَل حبًن ثش هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ ثبؿذ

. التضام ثِ هبًَى اػبػي، هشدم ػبالسی ٍ هـبسًت ّوگبًي -10

عضَيت : فصل چْارم
 ضَابط عضَيت:7هادُ

: ّش داًـدَی هؼلوبى داًـگبُ ؿيشاص ًِ ٍاخذ ؿشايي صيش ثبؿذ هي تَاًذ ثب دسخَاػت ًتجي ثِ ػوَيت اًدوي داًـگبُ دسآيذ

. اػتوبد ٍ التضام ػولي ثِ اػالم ٍٍاليت هٌلوِ كويِ ٍ هبًَى اػبػي خوَْسی اػالهي ايشاى- 1

. پزيشؽ هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ اًدوي- 2

. كؼبليت دس يٌي اص ٍاحذّبی اًدوي- 3

ًويتِ پزيشؽ ّش داًـٌذُ پبػخگَی هتوبهيبى ػوَيت خَاّذ ثَد ٍ دس كَست لضٍم هي تَاًذ هؼئَليت سا ثِ ؿَسای هشًضی : تجلشُ

. اًدوي داًـٌذُ ٍ يب اكشاد ثب كالحيت آى داًـٌذُ ٍاگزاس ًوبيذ

لغَ عضَيت : 8هادُ

. لـَ ػوَيت كشد ثب اًحشاف اص هَاهغ ٍ اكَل هٌذسج دس هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ كَست هي گيشد

لـَ ػوَيت ثبيذ هجال ثِ تلَيت ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ سػيذُ ٍ تَػي ايي ؿَسا ثِ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ پيـٌْبد گشدد : 1تجلشُ

. ًِ تـخيق ًْبيي لـَ ػوَيت ثِ ػْذُ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ اػت

دس كَست ػولٌشد ًبهٌبػت اكشاد دس اهَس هحَلِ اص ػَی ؿَسای هشًضی لـَ ػوَيت آًْب ثب تـخيق ٍ تلَيت ًويتِ پزيشؽ :2تجلشُ 

. داًـٌذُ ثِ ًويتِ پزيشؽ داًـگبُ پيـٌْبد هي گشدد

 

ُ ّا در اًجوي فزٌّگ ٍ سياست داًشگاُ : فصل پٌجن ضَابط عضَيت اًجوي فزٌّگ ٍ سياست داًشکذ
 9هادُ

:  اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ خْت ػوَيت دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثبيذ داسای ؿشايي ريل ثبؿذ

.  التضام ثِ هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 1

.  داسا ثَدى تـٌيالت هٌظن ٍ كؼبل- 2

.  التضام ثِ هلَثبت ػبالًِ ٍ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 3
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.  ًحَُ ٍ چگًَگي هَاثي تـٌيالتي ٍ كؼبل ثَدى سا ؿَسای داًـگبُ هـخق هي ًٌذ: 1تجلشُ 

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ ّبيي ًِ ٌَّص اًتخبثبت دس آًْب ثشگضاس ًـذُ اػت ثب ًظش ؿَسای هشًضی : 2تجلشُ 

.  هي تَاًٌذ ثؼٌَاى ػوَ ًبظش دس خلؼبت ؿَسای ػوَهي ٍ ًـؼت ّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ؿشًت ًوبيٌذ

 

ارکاى : فصل ششن
 10هادُ

: اسًبى اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ػجبستٌذ اص

ًـؼت ػبالًِ - 1

. خَاًذُ هي ؿَد« ؿَسای ػوَهي»هدوغ ػوَهي ؿَساّبی اًدوي داًـٌذُ ّب ًِ - 2

. ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 3

. اًدوٌْبی كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب- 4

ًشست ساالًِ  - 11هادُ 

ثِ هٌظَس استجبى ٍ ّوبٌّگي ثيـتش ثب اػوب ٍ ًيض اسائِ گضاسؽ كؼبليت ّب، هؼبيل ٍ تلوين گيشی ّبی اًدوي ٍ ثحث ٍ ثشسػي دس هَسد 

.  آى ّب ٍ ّوچٌيي اًتخبة اػوبی ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ  ًـؼت ػبلي يٌجبس تـٌيل هي گشدد

اػوبی ايي ًـؼت ؿبهل ًليِ اػوبی ؿَسای هشًضی اًدوي  داًـٌذُ ّبی ػوَ،  ؿَسای هشًضی اًدوي داًـگبُ،  ؿَسای - 1ثٌذ 

.  تحوين ٍ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هي ثبؿٌذ

ّش گًَِ تـييش دس تؼذاد ؿشًت  ًٌٌذگبى هي ثبيذ ثِ پيـٌْبد ًويتِ تـٌيالت ٍ تلَيت ؿَسای ػوَهي هجل اص ًـؼت ػبالًِ : تجلشُ

.  سػيذُ ثبؿذ

 اػوبی حن سای داس حبهش دس خلؼِ ثِ تلَيت هي سػذ ٍ پغ اص آى الصم االخشا 3/2هَاسد پيـٌْبدی دس ايي ًـؼت ثب تلَيت - 2ثٌذ 

.  اػت

اداسُ خلؼِ ًـؼت ػبالًِ تب اًتخبة ّيئت سئيؼِ ثش ػْذُ ؿَسای هشًضی ٍ پغ اص آى تب پبيبى ًـؼت ثش ػْذُ ّيأت سئيؼِ - 3ثٌذ 

.  خَاّذ ثَد

.  اًتخبثبت ّيأت سئيؼِ ثب سای اًثشيت ًؼجي ثشگضاس هي گشدد- 1تجلشُ 

.  دس كَست تؼبٍی آساء ًبًذيذّبی ّيبت سئيؼِ ػوت ّبی ّيأت سئيؼِ ثب هشػِ هـخق هي گشدد- 2تجلشُ 

 12هادُ 

.   ًـؼت ػبالًِ ثبالتشيي هشخغ تلوين گيشی دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ هي ثبؿذ

ٍظايف ًشست ساالًِ  - 13هادُ 

.  اًتخبة ّيأت سئيؼِ ًـؼت- 1

.  ثشسػي ٍ تجبدل ًظش پيشاهَى هؼبيل ٍ هـٌالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ تلَيت  ثشًبهِ ٍ خي هـي يي ػبلِ آى- 2

. تـييش ٍ اكالح ٍ تٌويل اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ دس كَست لضٍم- 3

تـييش ٍ يب اكالح اػبػٌبهِ ًجبيذ ثشخالف اّذاف ٍ اكَل ًلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ هٌذسج دس هشاهٌبهِ كَست - 1تجلشُ 

.  گيشد

تـييش ٍ اكالح اػبػٌبهِ ثبيذ ثِ پيـٌْبد ؿَسای هشًضی ٍ يب حذاهل پٌح داًـٌذُ ػوَ كَست گيشد ٍ ثِ تلَيت ًـؼت - 2تجلشُ 

.  ػبالًِ ثشػذ

.  گضاسؽ ػبالًِ ػولٌشد ؿَسای هشًضی،  اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب، ؿَسای تحوين ٍ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ- 4

.  تـٌيل ًويؼيَى ّبی ًـؼت ػبالًِ ؿبهل ًويؼيَى تـٌيالت كشٌّگي ٍ ػيبػي- 5

.  اًتخبة اػوبی ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 6

.  اػالم هَاهغ ًلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثب تلَيت هٌؼٌبهِ پبيبًي ًـؼت ػبالًِ- 7

.  پيؾ ًَيغ هٌؼٌبهِ تَػي ؿَسای هشًضی هجلي تْيِ هي گشدد: تجلشُ

چگًَگی بزگشاری ًشست ساالًِ  - 14هادُ 
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.  ًـؼت ػبالًِ ثبيؼتي حذاًثش ثِ هذت يي هبُ پغ اص اػالم ًتبيح اًتخبثبت ؿَسای داًـٌذُ ّب ثشگضاس گشدد- 1

.  ايبم تؼٌيلي ؿبهل هذت هزًَس ًوي ؿَد: تجلشُ

.   اػوبی حن سأی داس سػويت هي يبثذ3/2ًـؼت ػبالًِ ثب ؿشًت - 2

دس كَست ػذم سػويت ًـؼت ػبالًِ دس ثبس اٍل،  ثب دػَت هدذد ؿَسای هشًضی ًـؼت ػبالًِ ثب ّوبى حذ ًلبة ٍ حذاًثش - 1تجلشُ 

، ًـؼت ػبالًِ دس ثبس ػَم ثب حوَس  تب دٍ ّلتِ ثؼذ اص ًـؼت اٍل تـٌيل هي گشدد ٍ دس كَست ػذم سػويت ًـؼت ػبالًِ دس ثبس دٍم

. ًلق ثبهبكِ يي اػوبی حن سأی داس ٍ حذاًثش تب دٍ ّلتِ ثؼذ تـٌيل هي گشدد

.   اػوبی حبهش دس خلؼِ ثشػذ3/2ثذيْي اػت هلَثبت ايي گًَِ ًـؼت ّب ثبيذ ثِ تلَيت - 2تجلشُ 

 ًـؼت اص ػِ 2دس كَست ػذم حوَس ًلق ثبهبكِ يي اػوبء حن سای داس دس دػَت ػَم ؿَسای داًـٌذُ ّبيي ًِ دس - 3تجلشُ 

.  ًـؼت ؿبئت ثَدُ اًذ هٌحل ٍ اًتخبثبت آى هدذداً ثشگضاس هي گشدد

.   ثش ػْذُ ؿَسای هشًضی هي ثبؿذ3اًتخبثبت هدذد داًـٌذُ ّبی تجلشُ - 4تجلشُ 

. ّيأت سئيؼِ ًـؼت ػبالًِ هشًت اػت اص يي سئيغ يي ًبيت سئيغ ٍ يي هٌـي- 3

 سٍص هجل اص ًـؼت ػبالًِ ثبيذ ثِ اًالع 5دػتَس خلؼبت ًجن ثشًبهِ تلَيجي ؿَسای ػوَهي هبهجل ًـؼت ػبالًِ ثَدُ ٍ حذاهل - 4

.  ًليِ اًدوٌْبی كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ ثشػذ

 داًـٌذُ ٍ يب ؿَسای هشًضی ػبثن 3پيـٌْبداتي ًِ ًي ًـؼت ػبالًِ ثِ ّيأت سئيؼِ اػالم هي گشدد ثبيذ حذاهل ثِ اهوبی - 5

.  سػيذُ ثبؿذ

شَرای عوَهی اًجوي فزٌّگ ٍ سياست داًشگاُ  - 15هادُ 

ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ هشًت اص ًليِ ًوبيٌذگبى داسای حن سای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ 

.  هي ثبؿذ ٍ ثبالتشيي هشخغ تلوين گيشی پغ اص ًـؼت ػبالًِ هي ثبؿذ

 16هادُ 

 اػوبی حن سأی داس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ دس ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ اص ثيي اػوبی 

.  ؿَسای ّوبى داًـٌذُ اًتخبة گشديذُ ٍ ثِ ؿَسای هشًضی داًـگبُ هؼشكي هي ؿًَذ

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ هي تَاًٌذ اػوبی ػلي الجذل داؿتِ ثبؿٌذ تب دس هَاهغ لضٍم خبيگضيي ًوبيٌذُ اكلي : تجلشُ

.  ًوبيٌذ

 17هادُ 

.   خلؼبت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ّش هبُ يٌجبس ٍ ثب حوَس ًوبيٌذگبى داسای حن سای تـٌيل هي گشدد

دس كَست دسخَاػت ؿَسای هشًضی  داًـٌذُ ّب،  ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثِ كَست اهٌشاسی - 1تجلشُ 

.  تـٌيل هي ؿَد

.  حوَس ديگش اػوبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب دس خلؼِ ؿَسای ػوَهي آصاد اػت- 2تجلشُ 

.  حوَس اػوبی ػبدی داًـٌذُ ّب ثب ّوبٌّگي ٍ تأييذ ؿَسای هشًضی اهٌبى پزيش اػت- 3تجلشُ 

 18 هادُ

 حذكبكل دٍ خلؼِ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ؿَسای هشًضی هي تَاًذ دس چْبسچَة اػبػٌبهِ ٍ هلَثبت 

.  ًـؼت ػبالًِ تلوين گيشی ًوبيٌذ

 19هادُ 

.   اػوبی حن سأی داس سػوي اػت3/2خلؼبت ؿَسای ػوَهي ثب حوَس حذاهل 

 20هادُ 

.   اػوبی حن سأی داس حبهش دس خلؼِ ثشػذ3/2هلَثبت ؿَسای ػوَهي ثبيذ ثِ تلَيت 

 21هادُ 

.   اداسُ خلؼبت ؿَسای ػوَهي تَػي ؿَسای هشًضی ٍ ًجن آئيي ًبهِ داخلي هلَة ؿَسای هشًضی خَاّذ ثَد

 22هادُ 

.  اًتخبثبت تٌويلي ؿَسای هشًضی دس اٍليي ؿَسای ػوَهي پغ اص ًـؼت ػبالًِ هَػَم ثِ ًـؼت تٌويلي ثشگضاس هي گشدد
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 ًلش اص اػوبی ؿَسای هشًضی اًتخبة گشديذُ ثبؿٌذ هذيشيت ًـؼت تٌويلي سا ثب اًتخبة 2چٌبًچِ دس ًـؼت اكلي حذاهل - 1تجلشُ 

.  يي هٌـي ثش ػْذُ خَاٌّذ داؿت دس ؿيش ايي كَست ّيأت سئيؼِ ًـؼت تٌويلي تَػي اػوبی ًـؼت اًتخبة خَاٌّذ گشديذ

.  اداسُ خلؼِ ًـؼت تٌويلي ثش اػبع هوشسات ًـؼت ػبالًِ خَاّذ ثَد- 2تجلشُ 

ٍظايف ٍ اختيارات شَرای عوَهی  -  23هادُ 

ِ سيضی دس خْت - 1 پبػذاسی اص خي  هـي ٍ اّذاف هٌذسج دس هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ تالؽ ثشای ثشًبه

.  تحون آًْب

ِ ّبی هلَة ًـؼت ػبالًِ- 2 .  اتخبر سٍؽ ّب ٍ هَهغ گيشی ّبی هتٌبػت خْت تحون ثخـيذى ثِ ثشًبه

ثشسػي ٍ تلوين گيشی دس هَسد پيـٌْبدّبی اسايِ ؿذُ اص ًشف ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ٍ ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ - 3

.  ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ

ِ ّبی ٍاثؼتِ ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 4 .  ًظبست ثش ًبس ؿَسای هشًضی ٍ هدوَػ

.  تلوين گيشی دس هَسد ثشگضاسی هدوغ ػوَهي ًل اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ ًـؼت ػبالًِ- 5

.  تلوين گيشی دس هَسد اًتخبثبت ٍ سكشاًذم ّبی سػوي ًـَس- 6

ِ ّبی ٍاثؼتِ ثِ - 7 سػيذگي ثِ ؿٌبيبت سػيذُ اص داًـٌذُ ّب ٍ يب اص ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ ػبيش هدوَػ

.  اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ

ِ ّبی ٍاثؼتِ ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 8 .  سػيذگي ثِ هـٌالت هَخَد ثيي ؿَسای هشًضی ٍ ػبيش هدوَػ

.  ػئَال اص ؿَسای هشًضی يب اػوبی آى دس هَسد ػولٌشد آى ؿَسا- 9

.   داًـٌذُ ػو2َاػتيوبح ػوَ يب اػوبی ؿَسای هشًضی دس كَست پيـٌْبد - 10

.  سػيذگي ثِ ٍهؼيت ؿَساّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب- 11

.  سأی ػذم اػتوبد ثِ ػوَ يب اػوبی ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 12

اًتخبة دٍ ًلش اص اػوبی ؿَسای تحوين  - 13

اًتخبة دٍ ًلش اص اػوبی ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ  - 14

.  تلَيت آييي ًبهِ ثشگضاسی اًتخبثبت داًـٌذُ ّبی ػوَ- 15

.  ثشگضاسی اًتخبثبت تٌويلي ؿَسای هشًضی دس اٍليي ؿَسای ػوَهي هب ثؼذ ًـؼت ػبالًِ- 16

اػوبی ؿَسای ػوَهي 3/2اًحالل اًدوي ثِ پيـٌْبد ؿَسای هشًضی ٍ ثب تلَيت -17

 24هادُ 

.  هٌـي خلؼبت ؿَسای ػوَهي اص ثيي اػوبی حبهش دس خلؼِ ٍ ثَػيلِ ؿَسای هشًضی اًتخبة خَاّذ ؿذ

 25هادُ 

خْت اػٌبی حن :  تؼييي تؼذاد حن سأی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب دس ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ

:  سأی ثِ داًـٌذُ ّب ٍخَد ؿشايي ريل هشٍسی اػت

.  استجبى هٌظن ٍ هؼتوش ثب ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ ّوبٌّگي ثب آى- 1

.  داؿتي اػوب كؼبل- 2

.  كؼبليت گؼتشدُ ٍ داؿتي تـٌيالت هٌظن دس داًـٌذُ- 3

.  كؼبليت دس هؼيش اّذاف اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 4

.  حوَس هذاٍم دس خلؼبت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 5

 26هادُ

ؿَسای ػوَهي هي تَاًذ دس كَست كؼبليت صيبد ٍ يب كؼبليت ًن اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ دس هَسد صيبد يب ًن - 1

.  ًشدى حن سأی داًـٌذُ ّب تلوين گيشی ًوبيذ

 داًـٌذُ يب ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت 5ًن يب صيبد ًشدى حن سأی داًـٌذُ ّب ثبيؼتي ثِ پيـٌْبد حذاهل : تجلشُ

.  داًـگبُ كَست پزيشد
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 حن سأی دس خلؼِ ؿَسای ػوَهي حوَس ًذاؿتِ ثبؿٌذ يي حن سأی 2چٌبًچِ ّيچيي اص اػوبی حن سأی داس دس داًـٌذُ ّبی ثب - 2

.  آًبى دس ّوبى خلؼِ ثحبلت تؼلين دس هي آيذ

 حن سأی  چٌبًچِ ّيچيي اص اػوبی حن سأی داس آًبى دس خلؼِ ؿَسای ػوَهي حبهش ًجبؿٌذ دٍ حن 2دس هَسد داًـٌذُ ّب داسای - 3

سأی ٍ دس كَستيٌِ كوي يي ػوَ حن سأی داس آًْب دس خلؼِ ثبؿٌذ يي حن سأی آى داًـٌذُ دس ّوبى خلؼِ ثحبلت تؼلين دس خَاّذ 

.  آهذ

.   ًيض ثِ ّوبى ًؼجت حن سأی ػول هي ؿَد3دس هَسد داًـٌذُ ّبی داسای حن سأی ثيـتش اص ثٌذ : تجلشُ

 خلؼِ ثِ تٌبٍة ثذٍى ػزس هَخِ اص ؿشًت دس خلؼبت 4دس كَستيٌِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ای دٍ خلؼِ هتَالي يب - 4

ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ خَدداسی ًٌذ حن سأی آى ثِ حبلت تؼلين دس آهذُ ٍ ثبصگـت هدذد حن سأی هٌَى 

.  ثِ حوَس ٍ پيـٌْبد آى داًـٌذُ ٍ تلَيت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ خَاّذ ثَد

.  تـخيق ٍ تأييذ هَخِ ثَدى ػزس ثِ ػْذُ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ خَاّذ ثَد: تجلشُ

ػذم حوَس ًوبيٌذگبى داًـٌذُ ای ًِ حن سأی آى ثِ حبلت تؼلين دس آهذُ اػت دس خلؼبتي ًِ حن سأی ًذاسًذ ؿيجت هحؼَة - 5

.  هي ؿَد

 27هادُ 

 داًـٌذُ ٍ تلَيت ؿَسای 3 تؼلين حن سأی دس هَاسد رًش ؿذُ دس هبدُ هجل تَػي ؿَسای هشًضی ٍ دس ػبيش هَاسد ثِ پيـٌْبد 

.  ػوَهي كَست هي گيشد

.  آساء هؼلن دس ثِ سػويت سػيذى خلؼبت ؿَسای ػوَهي ٍ ًـؼت ػبالًِ هحبػجِ ًوي گشدد: تجلشُ

 28هادُ 

 داسًذُ حن سأی دس ؿَسای ػوَهي داًـگبُ دس هَاسدی ًِ ًيبص ثِ ًؼت ًظش ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثبؿذ ثبيذ ػشيؼبً 

.  ًظش آًبى سا ًؼت ًوَدُ ٍ ثِ اًالع ؿَسای ػوَهي داًـگبُ ثشػبًذ

 29هادُ 

.   اػوبء حن سأی داس تَػي ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ اًتخبة هي گشدًذ

دس كَست ػذم هؼشكي ؿَسا اػوب حبهش دس خلؼِ ؿَسای ػوَهي ثِ تشتيت هؼئَليت دس ؿَسای داًـٌذُ داسای حن سأی : 1تجلشُ 

.  خَاٌّذ ثَد

.  اػوبی حبهش دس ؿَسای ػوَهي ًـؼت ػبالًِ هلضم ثِ اػالم حوَس ٍ دسيبكت حن سأی هي ثبؿٌذ: 2تجلشُ 

 30هادُ 

. ّش گًَِ تـييش ٍاكالح اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍػيبػت  ثبيذ ثِ تبييذ ّيبت ًظبست ثش تـٌل ّبی اػالهي داًـگبُ ثشػذ

شَرای هزکشی  - 31هادُ 

 ػوَ 2 ػوَ اكلي ٍ 7ؿَسای هشًضی ثبالتشيي هشخغ اخشائي دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ هي ثبؿذ ًِ هشًت اػت اص 

ػلي الجذل ًِ ثب سأی گيشی خذاگبًِ دس ًـؼت ػبالًِ اص هيبى ًبًذيذاّبيي ًِ كالحيت آًبى اص ػَی ؿَسای تحوين تأييذ ؿذُ اػت ثبس 

.   اػوبی حن سأی داس ثشای هذت يٌؼبل اًتخبة هي ؿًَذ3/2اٍل تب ػَم ثب سأی 

 داًـٌذُ ٍ تلَيت ًـؼت هي تَاى اًتخبثبت سا ثشای ثبس چْبسم ٍ ثب اًثشيت ًلق ثبهبكِ يي ثشگضاس 5دس كَست پيـٌْبد : 1تجلشُ 

.  ًوَد

اًتخبثبت دس ًـؼت تٌويلي دس چْبس دٍس ثشگضاس هي ؿَد ٍ چٌبًچِ تب پبيبى دٍسُ ػَم اًتخبثبت ًبهل ًگشدد دس هشحلِ چْبسم : 2تجلشُ 

.  ثلَست اًثشيت ًلق ثبهبكِ يي ثشگضاس هي گشدد

.  هٌظَس اص دٍسُ يي ػبلِ، حذكبكل ًـؼت ػبالًِ تب ًـؼت ػبالًِ ثؼذی خَاّذ ثَد: 3تجلشُ 

 32هادُ 

.   ًلش سػويت هي يبثذ5ؿَسای هشًضی ثب اًتخبة 

.   ًلش ثشػذ ًيض ؿَسا هي تَاًذ تب اًتخبثبت تٌويلي ثِ كؼبليت ثپشداصد4دس كَستيٌِ تؼذاد اًتخبة ؿًَذگبى اكلي ثِ - 1تجلشُ 
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 33هادُ 

 ًلش ثشػذ اػوبی هٌتخت ثب تلَيت ًـؼت ػبالًِ هي تَاًٌذ تب اًتخبثبت 4 دس كَستيٌِ تؼذاد اًتخبة ؿًَذگبى اكلي ٍ ػلي الجذل ثِ 

ثذيْي اػت دس ايي كَست ّش گًَِ تلويوي ًِ اػوب هزًَس اتخبر ًوبيٌذ ثبيذ ثِ تلَيت ؿَسای ػوَهي .تٌويلي ثِ كؼبليت ثپشداصًذ 

.  ثشػذ

.   ّلتِ پغ اص ًـؼت ػبالًِ كَست گيشد3اًتخبثبت تٌويلي ثبيذ حذاًثش ظشف - 1تجلشُ 

 34هادُ 

 دس كَستيٌِ ثٌب ثِ داليلي ثشگضاسی اًتخبثبت ؿَسای هشًضی دس هَػذ هوشس هيؼش ًجبؿذ ؿَسای هشًضی هي تَاًذ ثب تلَيت ؿَسای 

.  ػوَهي تب ثشگضاسی ًـؼت ػبالًِ ٍ اًتخبة اػوبی خذيذ حذاًثش تب دٍ هبُ ثؼذ ثِ ًبس خَد اداهِ دّذ

.  توذيذ ايي هْلت تَػي ؿَسای ػوَهي اهٌبى پزيش اػت: تجلشُ

 35هادُ 

 دس كَستيٌِ ّش يي اص اػوبی ؿَسای هشًضی ثِ ػلت كَت، ثيوبسی، اػتؼلبٍ ثشًٌبسی هبدس ثِ اًدبم اهَس هحَلِ ًجبؿذ ػوَ ػلي الجذل 

.  ثؼذی خبيگضيي اٍ هي گشدد

. هَاسد كَم ثبيذ ثِ كَست ًتجي ثِ ؿَسای هشًضی اسائِ گشدد- 1تجلشُ 

 

 

 36هادُ 

 سٍص هجل اص ثشگضاسی ًـؼت ػبالًِ ثِ ؿَسای هشًضی 7 اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب ثبيذ اػبهي ًبًذيذاّبی خَد سا حذاهل 

 سٍص اػبهي سا ثِ ؿَسای تحوين اػالم ًوَدُ ٍ ؿَسای تحوين هي ثبيؼت 3اًالع دادُ ٍ ؿَسای هشًضی هَظق اػت حذاًثش ظشف هذت 

ِ ؿذگبى سا حذاهل  .   سٍص هجل اص ًـؼت ػبالًِ ثِ اًالع ؿَسای هشًضی ٍ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّب ثشػبًذ3اػبهي پزيشكت

 37هادُ 

دس كَستي ًِ اص ًشف ػِ داًـٌذُ ثِ كحت اًتخبثبت اػتشام ٍاسد ؿَد پغ اص ثحث ٍ ثشسػي ػذم كحت اًتخبثبت ثِ سأی گزاؿتِ 

.  هي ؿَد

.  اثٌبل ّش هشحلِ اص اًتخبثبت تأثيشی دس هشاحل ديگش آى ًخَاّذ داؿت: تجلشُ

 38هادُ 

 ػبػت ًؼجت ثِ اثجبت كالحيت خَد 24 ًبًذيذاّبيي ًِ كالحيت آًبى ثِ تأييذ ؿَسای تحوين ًشػيذُ ثبؿذ هي تَاًٌذ ظشف هذت 

.  اهذام ًوبيذ

.  هشخغ اػتشام ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ خَاّذ ثَد- 1تجلشُ 

سػيذگي ثِ اػتشام ًبًذيذاّب تَػي اػوبی ؿَسای تحوين ٍ يي ًلش اص ؿَسای هشًضی ثِ اًتخبة ؿَسای هشًضی ٍ يي ًلش - 2تجلشُ 

.  اص ؿَسای هشًضی ثِ اًتخبة هؼتشم كَست هي گيشد

.   سا هـخق ًوبيذ2ثذيْي اػت هؼتشم ثبيذ دس اػتشاهيِ خَد ؿخق هَسد ًظش دس تجلشُ - 3تجلشُ 

  39هادُ 

دس كَست هؼبهحِ ػوَ يب اػوبی ؿَسای هشًضی دس ٍظبيق هحَلِ ٍ يب اًحشاف اص هشاهٌبهِ ٍ يب ًون اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ 

 ّلتِ ثشگضاس خَاّذ ؿذ ػوَ 2 داًـٌذُ ؿَسای ػوَهي دس اٍليي خلؼِ خَد ًِ ظشف هذت 3ػيبػت داًـگبُ ثٌب ثِ پيـٌْبد حذاهل 

.   اػوبی حبهش دس خلؼِ اص ؿَسای هشًضی ثشًٌبس هي گشدد3/2يب اػوبی كَم سا اػتيوبح هي ًوبيذ ٍ دس كَست سأی ػذم اػتوبد 

.  ًشح اػتيوبح ثبيذ ثِ كَست ًتجي ٍ ثب رًش هَاسد تخلق ثِ ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ توذين گشدد- 1تجلشُ 

 ًلش توليل يبثذ ؿَسای هشًضی 5چٌبًچِ پغ اص اػتيوبح، كَت ٍ يب ًٌبسُ گيشی تؼذاد اػوبی ؿَسای هشًضی ثِ ًوتش اص - 2تجلشُ 

 ّلتِ ثؼذ ًؼجت ثِ ثشگضاسی اًتخبثبت ٍ تٌويل تؼذاد اػوبی ؿَسای هشًضی اهذام 3هَظق اػت ثب تـٌيل ؿَسای ػوَهي حذاًثش تب 

.  ًوبيذ

.  اًتخبثبت كَم الزًش كوي ًؼجت ثِ ّوبى ًؼشی ايدبد ؿذُ ثشگضاس خَاّذ ؿذ- 3تجلشُ 
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شزايط اعضای شَرای هزکشی  - 40هادُ 

.  ًبًذيذاّبی ؿَسای هشًضی ثبيذ ػالٍُ ثش ؿشايي اػوبی ػبدی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ؿشايي ريل سا ًيض داسا ثبؿٌذ

.  توَای اخالهي، ػيبػي ٍ ػولي الصم ٍ داؿتي ػبثوِ ػبلن ػويذتي ػيبػي ٍ اخالهي- 1

.  تؼْذ ثِ هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ ٍ تالؽ دس خْت پيبدُ ًوَدى توبهي هَاسد هٌذسج دس آى- 2

.  هذيش ٍ هذثش ٍ داسای پيـيٌِ ػيبػي ٍ اختوبػي الصم- 3

.  ساصداسی ٍ حؼي ػبثوِ- 4

.  ًظن دس اهَس ٍ كشف ٍهت ًبكي دس اهَس هحَلِ- 5

.  ػذم ػوَيت دس احضاة، گشٍُ ّب ٍ تـٌل ّبی ػيبػي كؼبل دس داًـگبُ ٍ اختٌبة  اص خَد هحَسی ٍ ثبًذگشايي- 6

.  هتؼْذ ثِ هجَل هؼئَليت هحَلِ ًجن اػبػٌبهِ- 7

. ػبثوِ حذاهل يي ػبل ػوَيت دس ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍػيبػت  داًـٌذُ ّب سا داسا ثبؿذ- 8

.   دس كَست ًيبص اسائِ گَاّي هثجت ٍ هؼتجش الضاهي اػت9 ٍ 8ثشای احشاص هلبد - 1تجلشُ 

.   دس هَسد اػوبی ػلي الجذل تب ًلق توليل هي يبثذ8دس كَست تلَيت ًـؼت ػبالًِ ؿشى - 2تجلشُ 

.   دس هَسد اػوب هبثل اّوبل اػت8دس كَست تلَيت ؿَسای هشًضی ؿشى - 3تجلشُ 

.  ػذم ػوَيت دس ًْبدّب ٍ ًيشٍّبی ًظبهي، اًتظبهي ٍ اسگبى ّب ٍ ػبصهبًْبی اًالػبتي ٍ اهٌيتي- 9

ػوَيت دس ثؼيح هذسػِ ، هؼدذ ٍ هحلِ ثِ دليل هشدهي ثَدى ثالهبًغ اػت : تجلشُ 

.   داًـٌذُ اص داًـٌذُ ّبی داًـگبُ هؼشكي ؿذُ ثبؿذ3اص ًشف اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هشثَى يب - 10

.  التضام ثِ اكَل ٍ ػيبػت ّبی حبًن دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ٍ اػتوالل خٌجؾ داًـدَيي- 11

ػذم دٍ تشم هـشًٍي هتَالي يب ػِ تشم هـشًٍي ؿيش هتَالي - 12

 41هادُ 

 اػوبی ػبثن ديگش تـٌل ّب ٍ ًْبدّب ٍ ًيشٍّبی ًظبهي ٍ اًتظبهي دس كَست ًبًذيذا ؿذى هي ثبيؼت گَاّي اًلشاف يب اػتؼلبی خَد سا 

.  ثِ ؿَسای تحوين تحَيل دٌّذ

.   هبُ هجل اص ػوَيت دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هشثًَِ كَست گشكتِ ثبؿذ3اًلشاف ٍ اػتؼلبی ثبيذ حذاهل : تجلشُ

 42هادُ 

داسای حن سأی هي ثبؿٌذ دس ؿيش ايي كَست  (اػوبی اكلي) اػوبی ػلي الجذل دس ؿَسای هشًضی دس كَست تلَيت ؿَسای هشًضی 

.  ثذٍى داؿتي حن سأی دس ؿَسا ؿشًت هي ًوبيٌذ

ٍظايف ٍ اختيارات شَرای هزکشی  - 43هادُ 

ِ ّب ٍ ٍاحذّبی ٍاثؼتِ ثِ ؿَسای هشًضی- 1 .  اًتخبة دثيش ٍ هؼئَليي ًويت

.  اخشای هلَثبت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 2

.  اداسُ خلؼبت ؿَسای ػوَهي اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ًجن آئيي ًبهِ داخلي هلَة ؿَسا- 3

.  اداسُ خلؼبت هدوغ ػوَهي اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ًجن آئيي ًبهِ داخلي هلَة ؿَسا- 4

.  ًظبست تـٌيالتي ًجن اػبػٌبهِ ثش اًدوي ّبی كشٌّگ ٍػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ- 5

.  سػيذگي ثِ تخللبت تـٌيالتي اًدوي ّبی داًـٌذُ ّبی ػوَ- 6

دس كَست هـبّذُ ّش گًَِ تخلق تـٌيالتي ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هلضم ثِ ثشسػي هَهَع ٍ اًدبم اهذاهبت الصم ثَدُ ٍ ًتيدِ : تجلشُ

.  آى سا ثبيذ ثِ اًالع ؿَسای ػوَهي داًـگبُ ثشػبًذ

.  هذيشيت داخلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ- 7

ِ ّبی هختلق اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 8 ِ ّبی داخلي هدوَػ .  تْيِ ٍ تلَيت آييي ًبه

.  ػخٌگَيي ٍ اػالم هَاهغ دس چْبسچَة اػبػٌبهِ ٍ هلَثبت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 9

 .ؿشًت دس خلؼبتي ًِ اص اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ خْت حوَس دس آى دػَت ثِ ػول آهذُ اػت- 10

.  ثشگضاسی ًـؼت ػبالًِ- 11
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اسائِ گضاسؽ ًبس ًليِ كؼبليت ّب، تلوين گيشی ّب ٍ ػولٌشدّب دس اثتذای ّش خلؼِ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت - 12

.  داًـگبُ

.  اسائِ گضاسؽ ّب ٍ اخجبس خذيذ ٍ هحشهبًِ ٍيظُ هْن دس اثتذای ّش خلؼِ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 13

.  گضاسؽ ًبس ػبالًِ ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت دس ًـؼت ػبالًِ- 14

.  اًتخبة هؼئَليي ًويؼيَى ّبی ًـؼت ػبالًِ- 15

ِ ّبی هشثًَِ ثِ هشاػوْب ٍ - 16 ... .  چبح ٍ اًتـبس ًـشيِ اًدوي ٍ ٍيظُ ًبه

حوَس دس خلؼبت ؿَسای ػوَهي ٍ ًـؼت ػبالًِ ٍ هدوغ ػوَهي ًل اػوبء اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ - 17

ِ سيضی كؼبليت ّبی آًبى - 18 ٍكَل گضاسؽ كؼبليت ؿَسای داًـٌذُ ّب ٍ ٍاحذّب ٍ خلؼبت هختلق ثب آًْب خْت اسصيبثي ٍ ثشًبه

ُ ّب، داًـٌذُ ّب ٍ اداسات ٍ هَػؼبت ٍ ًْبدّبی ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ٍ ؿيش داًـگبُ- 19 .  ّوبٌّگي ٍ ايدبد استجبى الصم ثب هؼئَليي داًـگب

.  ايدبد استجبى ثب ديگش تـٌل ّبی داًـدَيي ٍ ؿيشداًـدَيي- 20

. ثشپبيي خلؼبت ػخٌشاًي، ػويٌبسٍ تشيجَى آصاد ثب ًؼت هدَص اص ّيئت ًظبست ثش تـٌل ّبی اػالهي داًـگبُ- 21

ِ ّبی اًدوي  - 22 اسائِ اخجبس ٍ گضاسؿبت ٍ ثشًبه

.  هؼشكي يي ًلش اص اػوبی ؿَسای تحوين- 23

.  اداسُ ٍ ّوبٌّگي ٍاحذّب- 24

.  ًظبست ثش ػذم ّش گًَِ ػَء اػتلبدُ هبلي اػوبی اًدوي اص اهٌبًبت داًـگبُ ًِ دس اختيبس اًدوي هشاس گشكتِ اػت-25

ًظبست ثش ػذم ػَء اػتلبدُ  اص ًبم تـٌل -26

تلَيت تشاصًبهِ هبلي اًدوي -27

 44هادُ 

 ؿَسای هشًضی هَظق اػت ّش ػبل اسدٍيي هتـٌل اص ًليِ اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثشگضاس ًوبيذ ًِ ًي آى خْت 

ِ ّبيي ثبيذ پيؾ ثيٌي گشدد .  سؿذ ػيبػي ٍ كشٌّگي اػوب ثشًبه

ٍظايف ٍ اختيارات دبيز شَرای هزکشی - 45هادُ 

.  دثيش ، ػخٌگَی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ دس چْبسچَة هلَثبت ؿَسای ػوَهي ٍ ؿَسای هشًضی هي ثبؿذ- 1

ِ ّب، اػالم دػتَس ًبس ٍ ًٌتشل خلؼبت ؿَسای هشًضی- 2 .  تٌظين ثشًبه

اػالم تـٌيل خلؼبت اهٌشاسی ٍ تلوين گيشی دس هَاسد اهٌشاسی ثدبی ؿَسا دس كَست ؿيشهوٌي ثَدى ثشگضاسی خلؼِ ؿَسای - 3

.   تي اص اػوبی ؿَسای هشًضی2هشًضی ثب ّوبٌّگي حذاهل 

.  حن اهوبی ًليِ ًبم ّب ٍ اٍسام ٍ هشاػالت- 4

.  اداسُ خلؼِ ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ ؿَسای ػوَهي- 5

ِ ّب ٍ ٍاحذّبی هختلق ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 6 .  ايدبد ّوبٌّگي ثيي ًويت

.  ًظبست ثش ػولٌشد ٍاحذّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ داًـٌذُ ّبی ػوَ- 7

حؼبثشػي ٍ ًظبست ثش ًويتِ هبلي  - 8

.  تالؽ دس خْت تأهيي ٍ تؼويت ًيبصّبی هبلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 9

 

ِ ّبی ٍاثؼتِ ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ : كلل ّلتن هدوَػ
کويسيَى ّا  - 46هادُ 

.  ًويؼيَى ّبی ؿَسای ػوَهي ػجبست اػت اص ًويؼيَى ّبی تـٌيالت، ػيبػي ٍ كشٌّگي

 47هادُ 

ّش ًويؼيَى هتـٌل اص هؼئَل ًويتِ ّوٌبم ثب آى دس ؿَسای هشًضی ثؼٌَاى هؼئَل ًويؼيَى ٍ هؼٍَليي ٍاحذّبی هـبثِ آى دس 

.  داًـٌذُ ّب ٍ اػوبی ػالهوٌذ ثِ آى ًوؼيَى هي ثبؿذ

 48هادُ 

ِ سيضی ٍ اسائِ پيـٌْبد ٍ ًشح ثِ ؿَسای ػوَهي خْت تلَيت اػت .   ّش ًويؼيَى هَظق ثِ پيگيشی اهَس هشثًَِ ٍ ثشًبه
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ِ ّا  - 49هادُ  کويت

ِ اًذ :  ًويتِ ُ ای ؿَسای هشًضی دٍ دػت

ِ ّبی اكلي ًِ ػجبستٌذ اص تـٌيالت، ػيبػي، كشٌّگي ٍ ػويذتي- 1ثٌذ  .  ًويت

ِ ّبی كشػي ًِ ثش اػبع تَاى اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ تـٌيل هي ؿَد ٍ ػجبستٌذ اص-2ثٌذ  سٍاثي ػوَهي، كٌلي، ػلوي، : ًويت

.  ٍسصؿي، تذاسًبت ٍ اهَس هبلي

 50هادُ 

ِ ّب ػجبستٌذ اص :   ٍظبيق هـتشى ًويت

ِ سيضی دس صهيٌِ اهَس هشثَى ثِ ًويتِ ٍ تْيِ ًشح ّبی هٌبػت خْت اسائِ ٍ تلَيت ثِ ؿَسای هشًضی- 1 .  ثشًبه

ِ ی ثخؾ ّبی تبثؼِ- 2 .  تذٍيي ٍ تْيِ آييي ًبه

.  تْيِ پيؾ ًَيغ آئيي ًبهِ داخلي ٍ اسائِ آى ثِ ًويتِ تـٌيالت- 3

ِ ًظشات ًويتِ ثِ ؿَسای هشًضی اص ًشين هؼٍَل ًويتِ- 4 .  ثحث ٍ تجبدل ًظش پيشاهَى هؼبيل هٌشٍحِ ٍ اسائِ ًوٌ

.  تـٌيل خلؼبت ًوؼيَى هشثَى ثب حوَس ًليِ اػوبی هشثًَِ حذاهل ّش هبُ يٌجبس- 5

.  ٍظايف ٍ اختيارات کويتِ تشکيالت- 51هادُ 

.  ًظبست ثِ تـٌيل ٍاحذّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ داًـٌذُ ّبی ػوَ- 1

ِ ّبی داخلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ًِ تَػي ؿَسای هشًضی تْيِ هي گشدد ثلَستيٌِ ثب اػبػٌبهِ - 2 ًظبست ثش تْيِ آييي ًبه

.  هـبيشتي ًذاؿتِ ثبؿذ

ِ سيضی خْت اداسُ اهَس داخلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ اًؼدبم ثخـيذى ثِ تـٌيالت آى دس چْبسچَة اػبػٌبهِ- 3 .  ثشًبه

.  ًظبست ثش تـٌيالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ٍ ػوَگيشی آًْب اص خْت اًٌجبم ثب هَاثي ػوَيت- 4

.  تْيِ آييي ًبهِ اًوجبًي خْت اػوبی ؿَسای ػوَهي- 5

.  آييي ًبهِ هزًَس ثبيذ ثِ تلَيت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثشػذ: تجلشُ

.  پبػخگَيي ثِ اػتؼالهبتي ًِ اص اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثِ ػول هي آيذ- 6

.  ثشسػي پيـٌْبدات ٍ ًشح ّبی هٌبػت دس صهيٌِ تـييشات الصم دس اػبػٌبهِ ٍ اسائِ آى ثِ ًـؼت ػبالًِ- 7

.  تـٌيل ًويتِ خزة ًيشٍ- 8

.  تْيِ كشم ّبی الصم ثشای صيش هدوَػِ- 9

.  ثجت ٍ هجي ٍ ليؼت ثشداسی اص ًليِ اهَال ٍ ٍػبيل اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 10

.  تْيِ كَستدلؼِ ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 11

ِ ّبی داخلي ثب اػوبی ؿَسا ًِ هوشسات هٌذسج دس آى سا سػبيت ًٌشدُ ثبؿٌذ- 12 .  ثشخَسد هبًًَي دس چْبسچَة اػبػٌبهِ ٍ يب آييي ًبه

.  تالؽ دس خْت تأهيي ٍ تؼويت ًيبصّبی هبلي اًدوي- 13

ٍظايف ٍ اختيارات کويتِ سياسی  - 52هادُ 

ِ سيضی دس ػٌَح هختلق خْت آهَصؽ ٍ ثبال ثشدى دسى ػيبػي اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ٍ ػبيش اهـبس داًـگبّي- 1 .  ثشًبه

ِ سيضی خْت اًتظبم اهَس ٍاحذّبی ّن ًبم دس داًـٌذُ ّب- 2 .  ثشًبه

.  تْيِ خضٍات ٍ هٌبلت ػيبػي خْت اسائِ دس خلؼبت ؿَسا ٍ اسائِ ثِ اػوب- 3

ِ ّبی ػيبػي خْت آؿٌبيي داًـدَيبى ثب آسا ٍ ًظشيبت ػيبػي- 4 .  تـٌيل ػويٌبسّب، ثحث ّبی آصاد ٍ ًيض ثشًبه

تدضيِ ٍ تحليل هؼبيل ػيبػي سٍص ٍ اًتوبل آى ثِ اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثِ ًحَ هوتوي ٍ اص ًشين كذٍس ثيبًيِ ٍ - 5

.  اًالػيِ پغ اص تلَيت ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ

.  ايدبد ٍ تٌويل آسؿيَ ػيبػي- 6

.  تْيِ ثَلتي ػيبػي- 7

. ؿٌبخت گشٍّْبی كٌشی خْبًي ٍ ؿٌبػبًذى آًبى ثِ اػوب ثِ خْت ًوذ ٍ ثشسػي ٍ اكبلت ثخـيذى ثِ هلبّين اػالهي- 8

ِ ّبی ػيبػي ثِ هٌبػجت ّبی هْن ٍ تبسيخي پغ اص تلَيت ؿَسای هشًضی- 9 .  تْيِ هوبالت ٍ ثيبًي

.  تؼييي حذاهل اًالػبت ػيبػي خْت اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 10
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ٍظايف ٍ اختيارات کويتِ فزٌّگی  - 53هادُ 

تالؽ هؼتوش ثشای پبػذاسی اص اسصؿْبی اكيل اػالهي ٍ كشٌّگي ٍ هوبثلِ ثب ّش گًَِ كشٌّگ هٌحي ٍ ًَؿؾ دس خْت اػتوشاس ٍ - 1

.  حبًويت كشٌّگ اكيل ٍ ٍاهؼي اػالهي دس داًـگبُ

ِ سيضی دس صهيٌِ هؼبيل كشٌّگي داًـگبُ دس خْت اػالهي ًشدى آى ٍ خلَگيشی اص اًحشاف داًـگبُ- 2 .  ثشًبه

ِ ّبی ػلَم ٍ تحويوبت ٍ كٌبٍسی  ٍ ثْذاؿت - 3 ثشسػي ٍ اسصيبثي هلَثبت ؿَسای اًوالة كشٌّگ ٍ هدلغ ؿَسای اػالهي ٍ ٍصاستخبً

.  دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿٌي دس هَسد هؼبيل كشٌّگي

ّوٌبسی ثب اسگبى ّب ٍ ًْبدّبی كشٌّگي داًـگبُ ٍ خبسج داًـگبُ دس ساػتبی هلَثبت ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت - 4

.  داًـگبُ

.  ثشگضاسی اسدٍّبی كشٌّگي ٍ تلشيحي ثشای داًـدَيبى ثب تَخِ ثِ تَاًبيي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 5

ثشگضاسی هؼبثوبت كشٌّگي ٍ ػويذتي  - 6

ِ سيضی دس خْت توَيت ثٌيِ كشٌّگي اػوبء اًدوي داًـدَيبى داًـگبُ- 7 .  ثشًبه

.  هؼشكي چْشُ ٍاهؼي اًؼبى ػبص اػالم- 8

.  تـٌيل ًالع ّبی كشٌّگي ثب اػتلبدُ اص اػبتيذ كي- 9

.  ايدبد ٍ تٌويل آسؿيَ كشٌّگي- 10

.  تؼييي حذاهل هؼلَهبت الصم ثشای اػوبء اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 11

.  ٍظايف ٍ اختيارات کويتِ عقيذتی- 54هادُ 

... .  ايدبد صهيٌِ تْزيت اخالم ٍ تضًيِ ًلغ اص ًشين ثشگضاسی هشاػن ّبی ػجبدتي، ًالػْبی اخالهي، ثشپبيي ًوبص خوبػت ٍ - 1

... .  استوبء ػٌح آگبّيْبی ػويذتي اػوبء اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ اص ًشين ثشگضاسی خلؼبت، ػخٌشاًي ّب، ًالع ّب ٍ - 2

.  تؼييي حذاهل اًالػبت ػويذتي الصم خْت دسخبت هختلق ػوَيت دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 3

.  ايدبد صهيٌِ كشٌّگ هٌبلؼِ ًتت اػالم دس هحيي داًـگبُ- 4

.  ثشگضاسی هؼبثوبت ًتبثخَاًي اص ًتت اسصًذُ اػالهي- 5

.  تالؽ دس خْت اثجبت حوبًيت ٍاليت هٌلوِ كويِ ٍ خبيگبُ آى دس خبهؼِ هذًي- 6

.  استجبى هؼتوش ثب سٍحبًيَى ًـَس- 7

ٍظايف ٍ اختيارات رٍابط عوَهی  - 55هادُ 

اداسُ دكتش اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ پبػخ گَيي ثِ هشاخؼيي ٍ هٌبتجبت هشثَى ٍ ثبص ًگْذاؿتي دكتش ثب اػتلبدُ اص اػوبء - 1

.  ؿَسا ٍ اػوبء كؼبل ؿَسای ػوَهي

.  ثشهشاسی استجبى الصم ثب اًدوي ّبی كشٌّگ ٍ ػيبػت  داًـٌذُ ّبی ػوَ- 2

.  ثشهشاسی استجبى الصم ثب ًْبدّبی داخل ٍ خبسج داًـگبُ- 3

ِ ّبی گشٍّي ٍ خبسج داًـگبُ- 4 .  ثشهشاسی استجبى الصم ثب سػبً

ِ ّب ٍ ػبيش هَهغ گيشی ّبی هٌتـشُ اص ػَی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 5 ِ ّب، هوبالت، اًالػي .  ثبيگبًي ثيبًي

ِ ّب... اػالم هدبهغ ػوَهي، خلؼبت، ًالع ّب ٍ - 6 .  ثِ صيش هدوَػ

.  هؼئَل سٍاثي ػوَهي هؼئَل دكتش اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ًيض خَاّذ ثَد- 7

.  ثجت حوَس ٍ ؿيبة اػوبء ٍ اػالم آى ثِ دثيش ٍ هؼئَل تـٌيالت خْت  پيگيشی- 8

.  ثجت ٍ هجي هشاػالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 9

.  پبػخ گَيي ثِ هشاخؼيي- 10

ِ ثٌذی هحتَيبت كٌذٍم ّبی اًتوبدات ٍ پيـٌْبدات ٍ اسائِ آًْب ثِ ؿَسای هشًضی- 11 .  تٌظين ٍ دػت

.  ٍظايف ٍ اختيارات ٍاحذ خَاّزاى- 56هادُ 

.  ايدبد استجبى ٍ ّوبٌّگي ثيي ٍاحذّبی خَاّشاى اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ- 1

ِ ّبی هختق خَاّشاى ًِ اص ػَی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثشگضاس هي ؿَد- 2 .  هذيشيت ثشًبه

ِ ّبی هختلق دس ػٌح خَاثگبُ خَاّشاى- 3 ِ سيضی ٍ اداسُ ثشًبه .  ثشًبه



 

 12 

.  استجبى ثب خَاّشاى داًـٌذُ ٍ تالؽ دس خْت سكغ هـٌالت ٍ هؼوالت كٌلي خبف خَاّشاى- 4

.  استجبى ثب ًْبدّبی هختق خَاّشاى دس داخل ٍ خبسج اص داًـگبُ ّب دس چْبسچَة اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 5

.  تالؽ دس خْت تجليؾ ٍ هؼشكي حوَم، خبيگبُ ٍ سػبلت صى هؼلوبى- 6

ِ ّب ٍ هَػؼبت خبف خَاّشاى دس ػٌح خبهؼِ ٍ داًـگبُ- 7 .  تْيِ گضاسؽ ّبی خضئي ٍ تدليلي اص ثشًبه

  57هادُ 

چٌبًچِ ّيچ يي اص خَاّشاى دس ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ػوَيت ًذاؿتِ ثبؿٌذ ًوبيٌذگبى خَاّش  

 . داًـٌذُ ّبی ػوَ دٍ ًلش سا ثؼٌَاى هؼئَل ٍ هبئن هوبم ٍاحذ خَاّشاى اًتخبة هي ًوبيذ

  58هادُ 

خَاّشاى هٌتخت تَػي ًوبيٌذگبى خَاّش اًدوي داًـٌذُ ّب ثؼٌَاى ػوَ دس ؿَسای هشًضی اًدوي داًـگبُ ثذٍى داؿتي حن سای  

 . ؿشًت هي ًوبيٌذ
ِ ّبی ٍاحذ خَاّشاى ثبيذ ثِ تلَيت ؿَسای هشًضی ثشػذ: تجلشُ .  ًليبت ثشًبه

.  ٍظايف ٍ اختيارات کويتِ تبليغات ٍ اًتشارات- 59هادُ 

ِ ّبی گًَبگَى اخشايي تجليـبت- 1 ِ سيضی دس صهيٌ .  ثشًبه

ِ سيضی خْت تٌثيش ٍ پخؾ ًليِ هٌبلت ٍ هَهَػبت ػويذتي، ػيبػي، تـٌيالتي ٍ كشٌّگي- 2 .  ثشًبه

ِ سيضی خْت تجليـبت هٌلَة دس هَسد هٌبػجت ّبی ػبل ٍ اسائِ ثِ ٍاحذّبی اخشايي- 3 .  پيؾ ثيٌي ٍ ثشًبه

.  تالؽ دس خْت ايدبد ٍ اداسُ پخؾ ػوؼي ٍ ثلشی- 4

... .  اًدبم اهَس تجليـبتي هٌبػت اص خولِ ثشگضاسی هشاػوبت هزّجي، تـٌيل خلؼبت ػخٌشاًي، ادػيِ ٍ - 5

.  كؼبليت دس اهش اًتخبثبت ٍ سكشاًذم ّبی ًـَس ثب تَخِ ثِ هلَثِ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 6

.  ثِ تأييذ ؿَسا يب دثيش... هشائت هشآى، هوبلِ، دًلوِ ٍ ؿؼش دس هشاػوبت ٍ ػشٍدّبی دػتِ خوؼي ٍ - 7

.  ًوبيؾ كيلن  ّبی آهَصًذُ ٍ ثشپبيي ًوبيـگبّْبی هختلق- 8

.  اًتخبة ٍ ًَؿتي خوالت آهَصًذُ ثضسگبى ديي ٍ ػيبػت- 9

... .  آريي ثٌذی هؼوت ّبی هختلق داًـگبُ دس هٌبػجت ّب اص ًشين تْيِ پالًبسد ٍ - 10

.  ؿٌبػبيي ٍ خزة ٌّشهٌذاى دس داًـگبُ- 11

ِ ّب، پالًبسدّب، ًـشيبت- 12 .  ثبيگبًي هشتت ٍ هٌظن ًَؿت

ثضسگذاؿت هٌبػجت ّبی هْن تبسيخي، ػيبػي، اًوالثي ٍ ًيض صًذُ ًگْذاؿتي ؿؼبيش ٍ هؼبسف اػالهي ٍ ثضسگذاؿت يبد ٍ خبًشُ - 13

.  ؿْيذاى دكبع هوذع

.  ًلت ٍ تؼَين ًليِ هٌبلت ٍ تشاًت ّبی تجليـبتي ٍ آگْي ّبی هشثَى ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 14

.  ٍظايف ٍ اختيارات ٍاحذ تذارکات ٍ اهَر هالی- 60هادُ

ِ سيضی ثشای ايدبد ٍ اداسُ ثخؾ اهَال ٍ ريحؼبثي خْت سػيذگي ٍ ًذگزاسی ٍ اهَال ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت - 1 ثشًبه

.  داًـگبُ ٍ داًـٌذُ ّب ٍ ػبيش ًْبدّبی ٍاثؼتِ ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثب ًظبست ًويتِ تـٌيالت

تْيِ تشاصًبهِ هبلي تـٌل ٍ اػالم آى ثِ ؿَسای هشًضی اًدوي خْت تلَيت دس ايي ؿَسا  -2

خزة ثَدخِ ٍ اهٌبًبت ًوي ّبی هشدهي ٍ اًؼبى ّبی خيش ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثِ ؿشًي ًِ ايي ًوي ّب هوي حلظ - 3

.  اػتوالل اًدوي هـبيش ثب ؿًٍَبت اػالهي ٍ ٍخِْ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ًجبؿذ

ُ ّبی هختلق ثِ هٌظَس ًؼت دسآهذ ثشای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 4 ِ سيضی خْت كشٍؽ خضٍُ، ًـشيِ ٍ ًيض سا .  ثشًبه

.  ٍظايف ٍ اختيارات ٍاحذ علوی ٍ تحقيقات- 61هادُ 

.  تالؽ دس صهيٌِ ّوبٌّگ ؿذى حشًت ػلوي داًـگبُ ثب ًيبصّب ٍ هشٍست ّبی هَخَد دس خبهؼِ- 1

.  ّوٌبسی دس تـٌيل هدبهغ ػلوي دس ػٌح داًـگبُ- 2

.  ثشگضاسی ّوبيؾ ّب ٍ ػويٌبسّبی ػلوي ٍ تْيِ خضٍات ٍ هٌبلت هٌبػت- 3

ِ ثٌذی تدشثيبت هَكن تحليلي ٍ اًتوبل آى ثِ داًـدَيبى- 4 .  اخز ٍ دػت

.  ثشگضاسی هؼبثوبت ػلوي دس ػٌح داًـٌذُ ّب ثب ّوٌبسی اًدوي ّبی ػوَ- 5
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 62هادُ 

 دس كَستيٌِ ٍاحذ كَم ثٌَس هؼتول دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ ًويتِ كشٌّگي ثب ًوي تجليـبت ٍ 

 . اًتـبسات ٍظبيق آًشا ثِ ػْذُ خَاٌّذ گشكت
 

شَرای تحقيق : فصل ّشتن
 63هادُ 

 ؿَسای تحوين هشًت اػت اص يي ًلش اػوبی ؿَسای هشًضی ثِ اًتخبة ؿَسا ٍ دٍ ًلش ًِ تَػي ؿَسای ػوَهي دس خلؼِ ؿَسای  

 . ػوَهي هبهجل ًـؼت ػبالًِ ثشگضيذُ هي ؿًَذ

 64هادُ 

 آساء سا 3/2 ثشاثش تؼذاد الصم ثشای ايي ؿَسا ثبؿٌذ دس ؿيش ايي كَست ثبيذ 5/1 تؼذاد ًبًذيذاّبی اػوبی ؿَسای تحوين ثبيذ حذاهل  

 . ًؼت ًوبيٌذ

 65هادُ 

.   اػوبی ؿَسای تحوين ًوي تَاًٌذ ًبًذيذای ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثبؿٌذ

 

 

  66هادُ  

 . اگش  ؿَسای هشًضی ًتَاًذ كشدی سا اص هيبى خَد اًتخبة ًوبيٌذ ًليِ اػوبی ؿَسای تحوين تَػي ؿَسای ػوَهي اًتخبة خَاٌّذ ؿذ 
ثذيْي اػت ؿَسای هشًضی هي ثبيؼت ًوبيٌذُ خَد دس ؿَسای تحوين سا تب صهبى ثشگضاسی اًتخبثبت ؿَسای تحوين ثِ ؿَسای - 1تجلشُ 

.  ػوَهي هؼشكي ًوبيذ دس ؿيش ايي كَست ًليِ اػوبی ؿَسای تحوين تَػي ؿَسای ػوَهي اًتخبة خَاٌّذ ؿذ

.  اػوبی ؿَسای تحوين اص هيبى داًٍلجيي ٍ تَػي اًثشيت ؿَسای ػوَهي اًتخبة هي گشدًذ- 2تجلشُ 

  ُ   67هاد

 .  اػوبی ؿَسای تحوين اهبكِ ثش ؿشايي اػوبی ػبدی اًدوي ثبيذ داسای ؿشايي ريل ثبؿٌذ 
.  داؿتي ػوَيت دس ؿَسای هشًضی ٍ يب ؿَسای داًـٌذُ ّبی ػوَ- 1

.  توَای اخالهي ٍ ػيبػي الصم- 2

.  ساصداسی ٍ حلظ اهبًت ٍ سػبيت هؼبيل اهٌيتي- 3

.  ًظن ٍ دهت دس اهَس- 4

.  گزاؿتي ٍهت ًبكي ثشای تحوين- 5

.  داؿتي اًالػبت ًبكي پيشاهَى هؼبيل اخالهي ٍ ػيبػي- 6

.  داؿتي ؿٌبخت ًؼجي اص اػوبی هدوَػِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ- 7

.  ٍظايف شَرای تحقيق- 68هادُ 

:  ؿَسای تحوين پغ اص تـٌيل داسای ٍظبيق ريل هي ثبؿذ

.  تحوين دس هَسد داًـدَيبى داًٍلت ًبًذيذاتَسی ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 1

.  تؼييي كالحيت ًبًذيذاّبی ؿَسای هشًضی- 2

.  تحوين دس هَاسد خبكي ًِ اص ًشف ؿَسای هشًضی يب ؿَسای ػوَهي ثِ آى هحَل هي گشدد- 3

 69هادُ 

:   تحوين دس هَسد داًـدَيبى داًٍلت تَػي ؿَسای تحوين دس كَست اهٌبى اص ًشين ريل كَست هي گيشد 

  (ٍالذيي داًـدَ)اص هحل ػًٌَت : الق

.  اص هحل تحليل دٍسُ دثيشػتبى: ة

.  اص هحل اؿتـبل ػبثن اص داًـگبُ: ج

.  اص ّوٌالػيْب ٍ ّن اتبهي ّبی داًـدَ: د
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.  اص اػوبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ داًٍلت: ّـ

. اص ًشين ًويتِ اًوجبًي داًـدَيبى داًـگبُ .ی

 70هادُ 

تحوين ثبيذ خْت احشاص ٍخَد ؿشايي ًبًذيذاتَسی ٍ كالحيت ؿخق ثشای ػوَيت دس ؿَسای هشًضی ثبؿذ ٍ اص هَاسد ديگش اختٌبة  

 . گشدد

 71هادُ 

 . ؿَسای تحوين ثِ هذت يٌؼبل ٍ تب تـٌيل ؿَسای ثؼذی اًدبم ٍظيلِ هي ًوبيذ 

 

شَرای پذيزش : فصل ًْن
 72هادُ 

 :  ًلش ًِ ػجبستٌذ اص5 ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هشًت اػت اص  
.  هؼئَل تـٌيالت ؿَسای هشًضی داًـگبُ ًِ هؼئَل ؿَسای پزيشؽ ًيض خَاّذ ثَد: الق

يي ًلش اص ثشادساى اص ؿَسای هشًضی ثِ ػٌَاى هؼٍَل تحويوبت ثشادساى ًِ ثِ پيـٌْبد هؼئَل تـٌيالت ؿَسای هشًضی ٍ تلَيت : ة

.  ؿَسای هشًضی اًتخبة هي گشدد

يي ًلش اص خَاّشاى اص ؿَسای هشًضی ثِ ػٌَاى هؼئَل تحويوبت خَاّشاى ًِ ثِ پيـٌْبد هؼٍَل تـٌيالت ؿَسای هشًضی اًتخبة : ج

.  هي گشدد

.  ًِ تَػي ؿَسای ػوَهي داًـگبُ اًتخبة هي گشدد (تشخيحبً يي خَاّش ٍ يي ثشادس)دٍ ًلش اص اػوبی ؿَسای ػوَهي داًـگبُ : د

 73هادُ 

ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ثبيذ حذاًثش ظشف يي هبُ پغ اص اًتخبة ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ اًتخبة ٍ كؼبليت  

 . خَد سا آؿبص ًوبيذ

 74هادُ 

 .  اًحالل ؿَسای پزيشؽ ثب پيـٌْبد ؿَسای هشًضی ٍ تلَيت ؿَسای ػوَهي اهٌبى پزيش اػت 

  75هادُ 

 لـَ ػوَيت ٍ يب خبيگضيٌي اػوبی هٌتخت ؿَسای هشًضی دس ؿَسای پزيشؽ ثِ پيـٌْبد هؼئَل ًويتِ تـٌيالت ٍ تلَيت ؿَسای 

.  هشًضی هوٌي اػت

 76هادُ 

 . ثشسػي ٍ ًٌتشل ًبس ؿَسای پزيشؽ ثِ ػْذُ ؿَسای هشًضی داًـگبُ هي ثبؿذ

 77هادُ 

 :  ٍظبيق ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ثِ ؿشح ريل اػت
.  ثشسػي ٍ ًٌتشل ثش ػولٌشد ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ ّب- 1

.  ثشسػي ٍ تحوين پيشاهَى كالحيت ًبًذيذاّبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ- 2

.  تأييذ ٍ يب سد كالحيت ًْبيي ًبًذيذاّبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّبی ػوَ- 3

.  سػيذگي ثِ اػتشام ًبًذيذاّبی سد كالحيت ؿذُ تَػي ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ ّب- 4

.  اػالم سد كالحيت ًبًذيذاّبی سد كالحيت ؿذُ ثِ اًدوي داًـٌذُ خْت اًالع ثِ داًٍلت- 5

.  سػيذگي ثِ ؿٌبيبت ّش يي اص اػوبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت دس خلَف كالحيت يب ػذم كالحيت اػوبی ديگش داًـٌذُ- 6

.  سػيذگي ثِ اػتشام ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ًؼجت ثِ تأييذ ٍ يب سد كالحيت ًبًذيذاّبی آى اًدوي- 7

.  اػالم ليؼت تبييذ ؿذگبى ًْبيي ثِ ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ٍ ّيبت ثشگضاسی اًتخبثبت داًـگبُ- 8

.  اسائِ گضاسؽ اخوبلي ثِ ًـؼت ػبالًِ- 9

 78هادُ 

 .  ًلش اص اػوبی ؿَسا ثِ تلَيت هي سػذ3 هلَثبت ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ثب سأی  
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 79هادُ 

 .  ؿَسای پزيشؽ هي ثبيذ دس هَػذی ًِ اص ًشف ّيأت ثشگضاسی هوشس ؿذُ اػت ثِ كالحيت ًبًذيذاّبی داًـٌذُ ّب سػيذگي ًوبيذ
اگش چٌبًچِ دس هَػذ هوشس سػيذگي اهٌبى پزيش ًجبؿذ ؿَسای پزيشؽ هي ثبيذ ثب ّوبٌّگي ثب ّيبت ثشگضاسی ًؼجت ثِ توذيذ آى : تجلشُ

.  اهذام ًوبيذ

  80هادُ 

 . پبيبى ًبس ؿَسای پزيشؽ پبيبى اًتخبثبت داًـٌذُ ّب ٍ اػالم كحت ثشگضاسی ًبهل اًتخبثبت خَاّذ ثَد 

 81هادُ 

 ؿَسای پزيشؽ ثشای تأييذ ٍ يب سد كالحيت هي تَاًذ اص ًشين هٌبلؼِ پشًٍذُ تحوين اص هحل ػًٌَت، داًـٌذُ داًٍلت، ّوٌالػيْب،  

 . اهذام ًوبيذ... ّن اتبهيْبی داًٍلت، ؿَسای داًـٌذُ، ٍ يب اص ًشين ثشگضاسی آصهَى ٍ يب هلبحجِ ثب داًٍلت ٍ 
دس تحوين ٍ اسصيبثي داًٍلت حلظ حشهت داًٍلت هشٍسی اػت ٍ ؿيَُ تحويوبت ؿَسای پزيشؽ ثشای اسصيبثي هَخت اّبًت ثِ : تجلشُ

.  داًٍلت ًجبؿذ

 82هادُ 

 .  داليل سد كالحيت ًبًذيذّب دس كَستي ًِ ثِ حيثيت داًٍلت آػيجي ٍاسد ًؼبصد ثبيذ ثِ ؿَسای داًـٌذُ ٍ داًٍلت اًالع دادُ ؿَد

 83هادُ 

اخشاج يب ثشًٌبسی ّش ػوَ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت هٌَى ثِ اػالم ًظش ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ٍ ثب تلَيت ؿَسای ػوَهي هوٌي  

 . اػت

 84هادُ 

 . اًحالل ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هٌَى ثِ اػالم ًظش ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ٍ تلَيت ؿَسای ػوَهي هي ثبؿذ 
.   اػوبی حبهش دس ؿَسای ػوَهي هي ثبؿذ3/2ثذيْي اػت اًحالل ؿَسای داًـٌذُ هٌَى ثِ سأی : تجلشُ

 85هادُ 

 ثب پبيبى يبكتي صهبى ثجت ًبم داًٍلجيي دس داًـٌذُ ّب ٍ ؿشٍع ثِ ًبس ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ هؼٍَليت ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ  

ػيبػت داًـٌذُ ثش ػْذُ ؿَسای پزيشؽ خَاّذ ثَد ثٌبثشايي هْش ؿَسا ثِ ّوشاُ ليؼت ًبًذيذاّب ثبيذ تحَيل ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ 

 . گشدد ًِ پغ اص اًتخبثبت ٍ تؼييي دثيش دس اختيبس ٍی هشاس گيشد

 

ّيأت بزگشاری اًتخابات : فصل دّن
 86هادُ 

 ًلش اص داًـدَيبى ػوَ ؿَسای ػوَهي ًِ ثِ 7 ّيأت ثشگضاسی اًتخبثبت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ هشًت اػت اص حذاهل  

 . اًتخبة ؿَسای ػوَهي اًتخبة هي گشدًذ
.   ًلش هي ثبؿٌذ ٍ دس ّش حبل سهن اًتخبثي هي ثبيذ كشد ثبؿذ15حذاًثش تؼذاد ّيأت ثشگضاسی اًتخبثبت : تجلشُ

  87هادُ 

 .  ٍظبيق ٍ اختيبسات ّيأت ثشگضاسی 
.  اًتخبة يي ًلش ثؼٌَاى هؼئٍَل ّيأت- 1

.  تْيِ آييي ًبهِ ثشگضاسی اًتخبثبت- 2

.  تؼييي صهبى ثجت ًبم داًٍلجبى دس داًـٌذُ ّب- 3

.  تؼييي صهبى ثشسػي كالحيت ّب تَػي ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ- 4

.  تؼييي صهبى اػتشام ٍ سػيذگي ثِ اػتشاهبت ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ- 5

.  تؼييي صهبى هؼبسكِ ٍ تجليـبت ٍ ًحَُ آى- 6

.  تؼييي صهبى اًتخبثبت- 7

.  ؿوبسؽ آسا اًتخبثبت ٍ اػالى ًتيدِ ٍ كحت اًتخبثبت ثِ ؿَسای هشًضی- 8
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 88هادُ 

لزا ؿَسای پزيشؽ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت .  صهبى ّبی تؼييي ؿذُ اص ػَی ّيأت ثشگضاسی صهبى ّبی پيـٌْبدی خَاّذ ثَد 

 . داًـٌذُ ّب هي تَاًٌذ دسخَاػت تـييش صهبى ٍ يب توذيذ آًشا اص ّيأت ثشگضاسی اًتخبثبت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثٌوبيٌذ
.  هجَل يب سد دسخَاػت تـييش صهبى ٍ يب توذيذ آى ثبيذ ثِ تلَيت ّيأت ثشگضاسی اًتخبثبت ثشػذ: تجلشُ

 89هادُ 

خلؼِ ّيأت ثشگضاسی ثب حوَس ًلق ثبهبكِ يي اػوب سػوي اػت ٍ ًليِ تلوين گيشی ّب ٍ ّوچٌيي آييي ًبهِ ثبيذ ثِ تلَيت اًثشيت  

 . ًؼجي اػوبی حبهش دس خلؼِ ثشػذ

 90هادُ 

ثشگضاسی اًتخبثبت تَػي ّيأت ثشگضاسی اًتخبثبت كَست خَاّذ گشكت ٍ ًوبيٌذُ ّيأت ثشگضاسی دس ّش داًـٌذُ هؼئَليت ثشگضاسی آًشا  

 . ثِ ػْذُ خَاّذ داؿت

 91هادُ 

 . ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هَظق ثِ كشاّن ًشدى اهٌبى ثشگضاسی ٍ ّوٌبسی دس اهش ثشگضاسی هي ثبؿٌذ 

 92هادُ 

.  اػوبی اًتخبثي ثشای ثشگضاسی اًتخبثبت يي داًـٌذُ ًجبيذ اص هيبى ًبًذيذاّبی ّوبى داًـٌذُ ثبؿٌذ

 93هادُ 

 .  اًتخبثبت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ دس حوَس ًبظش هؼشكي ؿذُ اص ػَی ؿَسای هشًضی كَست خَاّذ گشكت 
.  ًوبيٌذُ ّيأت ثشگضاسی هي تَاًذ ًبظش ؿَسای هشًضی ًيض ثبؿذ- 1تجلشُ 

 94هادُ 

 .  ّيأت ثشگضاسی هَظق اػت پغ اص پبيبى ؿوبسؽ آسا كَستدلؼِ آى سا ثِ ؿَسای هشًضی اسػبل ًوبيذ 

 95هادُ 

 ًلش اص اػوبی ّيبت 4دس كَست ايشاد ؿٌبيت ثِ ًحَُ ثشگضاسی ٍ يب ايدبد تولت دس آى ّيبتي هشًت اص ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ٍ  

 . ثشگضاسی اًتخبثبت، ثِ ؿٌبيبت ٍاسد سػيذگي ًوَدُ ٍ ًؼجت ثِ كحت اًتخبثبت تلوين گيشی خَاٌّذ ًوَد
 ػبػت پغ اص ثشگضاسی 24هشخغ اػتشام ًؼجت ثِ كحت اًتخبثبت ؿَسای هشًضی داًـگبُ هي ثبؿذ ٍ ؿٌبيبت ثبيذ ظشف - 1تجلشُ 

.  اًتخبثبت ثؼول آهذُ ثبؿذ

.  پبيبى ًبس ّيأت ثشگضاسی اًتخبثبت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ثشگضاسی ًبهل اًتخبثبت داًـٌذُ ّبی ػوَ هي ثبؿذ- 2تجلشُ 

. ًليِ هشاحل اًتخبثبت ثب حوَس ًوبيٌذُ ّيبت ًظبست ثش تـٌل ّبی اػالهي داًـگبُ كَست خَاّذ گشكت-3تجلشُ 

 

اًجوي فزٌّگ ٍ سياست داًشکذُ : فصل ياسدّن 
 96هادُ 

 اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ هتـٌل اص داًـدَيبى هؼلوبى ٍ هتؼْذ ٍ پيشٍ ٍاليت هٌلوِ كويِ ٍ پبيجٌذ ثِ هبًَى  

اًوالثي احؼبع تٌليق ًوَدُ گشد ّن - اػبػي ًِ ثِ هٌظَس تالؽ ثشای سػيذى ثِ اّذاف هتؼبلي ًظبم ٍ حلظ اسصؿْبی اػالهي

 . آهذُ اًذ تب هٌبثن هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ؿيشاص كؼبليت ًوبيٌذ
دس ايي اػبػٌبهِ ّش خب ًبم اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هي آيذ هٌظَس يٌي اص اًدوي ّبی كشٌّگ ٍ ػيبػت  داًـٌذُ ّب : تجلشُ

.  يب هَػؼبت آهَصؿي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ؿيشاص هي ثبؿذ

 97هادُ 

 اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى ّش داًـٌذُ ٍاحذی اص اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ؿيشاص هي ثبؿذ ثٌبثشايي هلضم 

ثِ پيشٍی اص اػبػٌبهِ ٍ هشاهٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ٍ هلَثبت ؿَسای ػوَهي ٍ ّيئت ًظبست ثش تـٌلْبی اػالهي داًـگبُ 

 . هي ثبؿذ
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 98هادُ 

 اكَل حبًن ثش تـٌيالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّوبى اكَل حبًن ثش تـٌيالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ  

 . هي ثبؿذ

 99هادُ 

 .  ّش داًـدَی هؼلوبى ًِ ٍاخذ ؿشايي ريل ثبؿذ هي تَاًذ ثِ ػوَيت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ دس آيذ
.  داًـدَی ّوبى داًـٌذُ ثبؿذ- 1

 ًلش اص اػوبی ؿَسای داًـٌذُ ًِ دس ػبل آخش تحليل خَد ّؼتٌذ هي تَاًٌذ خْت حلظ اًؼدبم تـٌيالتي ٍ 2حذاًثش : تجلشُ 

. اًتوبل تدشثيبت خَد ثشای كوي اٍليي ػبل پغ اص كبسؽ التحليلي ًبًذيذا ؿًَذ

.  هؼلوبى، هلتضم ثِ اًوالة اػالهي، هبًَى اػبػي، ٍاليت هٌلوِ كويِ ٍ ػبهل ثِ احٌبم ؿشع ٍ ػذم ػَء ػبثوِ اخالهي ٍ ػيبػي- 2

.  ػذم ٍاثؼتگي ٍ ػوَيت دس احضاة تـٌل ّب ٍ گشٍُ ّبی ػيبػي ٍ ًظبهي- 3

ػوَيت دس ثؼيح هذسػِ ، هؼدذ ٍ هحلِ ثِ دليل هشدهي ثَدى ثالهبًغ اػت  : تجلشُ 

.  ساصداسی ٍ حلظ اهبًت- 4

.  داؿتي حؼي ؿْشت- 5

.  پزيشؽ ٍ پيشٍی اص اػبػٌبهِ، آييي ًبهِ، هلَثبت ٍ ػيبػت ّبی ًلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 6

 100هادُ 

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ هي تَاًذ اص سٍؽ ّبی ريل ثشای ثجت ًبم اص داًـدَيبى ًِ هبيل ثِ ّوٌبسی ثب اًدوي  

 . ّؼتٌذ اػتلبدُ ًٌذ
ِ ّبی ػوَهي ٍ دػَت اص داًـدَيبى خْت ثجت ًبم ٍ ّوٌبسی: الق .  ثشگضاسی ثشًبه

ِ هٌذ ٍ دػَت اص آًبى خْت ثجت ًبم ٍ ّوٌبسی: ة .  ؿٌبػبيي داًـدَيبى ػاله

 101هادُ

 .  ػوَيت داًٍلت ٌّگبهي تحون هي يبثذ ًِ ٍی تؼْذًبهِ ػوَيت ًِ حبٍی تؼْذات ريل اػت سا اهوب ًوبيذ 
.  تؼْذ ثِ اػالم ٍ سػبيت احٌبم ٍ دػتَسات آى- 1

.  تؼْذ ثِ التضام ػولي ثِ ٍاليت هٌلوِ كويِ- 2

.  تؼْذ ثِ التضام ػولي ثِ هبًَى اػبػي- 3

ِ  اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ آييي ًبهِ ّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ- 4 .  تؼْذ ثِ التضام ثِ هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبه

.  تؼْذ ثِ ػذم ػوَيت دس احضاة، تـٌل ّبی ػيبػي ٍ ديگش تـٌل ّب ٍ ًْبدّبی داًـدَيي- 5

.  تؼْذ ثِ كؼبليت دس اًدوي ٍ گزاؿتي ٍهت هوشس ٍ هٌبػت- 6

.  التضام ثِ ػولٌشد تـٌيالتي دس چْبسچَة هلَثبت ؿَسای ػوَهي- 7

 102هادُ 

 :  كشم ثجت ًبم ثبيذ داسای هحَسّبی ريل ثبؿذ  
.  هـخلبت آدسع ًبهل كشد ٍ ؿوبسُ تللٌي ًِ ثتَاى دس هَاهغ اهٌشاسی ثب اٍ توبع گشكت- 1

.  ػبثوِ كؼبليت ّبی هزّجي، ػيبػي،  اختوبػي ٍ ؿـلي- 2

ِ ّبی ّوٌبسی- 3 .  هْبست ّب ٍ صهيٌ

.  تؼْذات الصم دس هجبل ػوَيت- 4

.  دٍ ًلش هؼشف- 5

...  اػالم ًظش هتوبهي دس هَسد ًظبم خوَْسی اػالهي، ٍاليت هٌلوِ كويِ، هبًَى اػبػي،  احضاة،  تـٌل ّب ٍ - 6

.  پزيشؽ ٍ هجَل اػبػٌبهِ ٍ هشاهٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ- 7

.  التضام ثِ ؿشًت دس خلؼبتي ًِ ثِ ػٌَاى هدوغ ػوَهي يب ّش خلؼِ ديگش ًِ دس ػٌح داًـٌذُ يب داًـگبُ ثشگضاس هي گشدد- 8

 103هادُ 

 .  لـَ ػوَيت كشد ثب اًحشاف اص هَاهغ ٍ اكَل ًلي هٌذسج دس هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ يب اػالم اًلشاف ػوَس كَست هي گيشد  
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 104هادُ 

 .  ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثبالتشيي هشخغ اخشايي دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هي ثبؿذ 

 105هادُ 

 اػوبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ اص هيبى ًبًذيذاّبی ٍاخذ ؿشايي ًِ كالحيت آًبى تَػي ؿَسای پزيشؽ تأييذ ؿذُ 

 . ثبؿذ تَػي داًـدَيبى داًـٌذُ ًِ ثِ ػوَيت اًدوي دس آهذُ اًذ ، ثشای يٌؼبل اًتخبة هي ؿًَذ
دس كَست لضٍم ٍ دس هَاهغ هشٍسی ٍ ثب ًظش ؿَسای پزيشؽ ٍ تأييذ ؿَسای ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ اػوبی : تجلشُ

ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ تَػي هدوغ اػوبی ػبدی آى داًـٌذُ ًِ ثِ ػوَيت اًدوي دس آهذُ اًذ اًتخبة خَاٌّذ 

 اػوب سػويت هي يبثذ ٍ اًتخبثبت ثلَست اًثشيت هٌلن كَست خَاّذ گشكت ًِ دس كَست 3/2ثذيْي اػت ايي هدوغ ثب حوَس . ؿذ 

.  ػذم اًتخبة اػوب دس هشحلِ اٍل ٍ دٍم ثشای ثبس ػَم ثلَست اًثشيت ًؼجي دس حوَس ًبظش ؿَسای هشًضی ثشگضاس هي ؿَد

شزايط اعضای شَرای اًجوي فزٌّگ ٍسياست داًشکذُ - 106هادُ 

ًبًذيذاّبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍػيبػت داًـٌذُ ثبيذ ػالٍُ ثش ؿشايي اػوبی ػبدی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ريل سا ًيض داسا 

.  ثبؿٌذ

.  توَای اخالهي، ػيبػي ٍ ػولي الصم ٍ داؿتي ػبثوِ ػبلن ػويذتي ػيبػي ٍ اخالهي- 1

.  تؼْذ ثِ هشاهٌبهِ ٍ اػبػٌبهِ ٍ تالؽ دس خْت پيبدُ ًوَدى توبهي هَاسد هٌذسج دس آى- 2

.  هذيش ٍ هذثش ٍ داسای پيـيٌِ ػيبػي ٍ اختوبػي الصم- 3

.  ساصداسی ٍ حؼي ػبثوِ- 4

.  ًظن دس اهَس ٍ كشف ٍهت ًبكي دس اهَس هحَلِ- 5

.  ػذم ػوَيت دس احضاة، گشٍُ ّب ٍ تـٌل ّبی ػيبػي كؼبل دس داًـگبُ ٍ اختٌبة  اص خَد هحَسی ٍ ثبًذگشايي- 6

.  هتؼْذ ثِ هجَل هؼئَليت هحَلِ ًجن اػبػٌبهِ- 7

. ػبثوِ حذاهل يي ػبل ػوَيت اًدوي كشٌّگ ٍػيبػت  داًـٌذُ ّب سا داسا ثبؿذ- 8

.   دس كَست ًيبص اسائِ گَاّي هثجت ٍ هؼتجش الضاهي اػت9 ٍ 8ثشای احشاص هلبد - 1تجلشُ 

.  ػذم ػوَيت دس ًْبدّب ٍ ًيشٍّبی ًظبهي، اًتظبهي ٍ اسگبى ّب ٍ ػبصهبًْبی اًالػبتي ٍ اهٌيتي- 9

ػوَيت دس ثؼيح هذسػِ ، هؼدذ ٍ هحلِ ثِ دليل هشدهي ثَدى ثالهبًغ اػت  : 1تجلشُ 

ًظيش اًدوٌْبی اػالهي داًـدَيبى ، ثؼيح داًـدَيي، خبهؼِ  )هٌظَس اص ًْبد ّبی داًـدَيي ًليِ تـٌلْبی داًـدَيي   : 2تجلشُ

. ًِ ًجن آييي ًبهِ ًحَُ كؼبليت تـٌل ّبی داًـدَيي كؼبليت هي ًوبيٌذ ، هي ثبؿذ  (... اػالهي داًـدَيبى ٍ 

.  تشم ؿيش هتَالي3 تشم هـشٍى هتَالي ٍيب 2ػذم -10

.  التضام ثِ اكَل ٍ ػيبػت ّبی حبًن دس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ٍ اػتوالل خٌجؾ داًـدَيي- 11

 

 107هادُ 

.   ػوَ ػلي الجذل هي ثبؿذ2 ػوَ اكلي ٍ 5ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ داسای 

.  اػوبی ػلي الجذل دس خلؼبت ثذٍى داؿتي حن سأی ؿشًت هي ًوبيٌذ: 1تجلشُ 

دس كَستيٌِ ّيچ يي اص خَاّشاى خض اػوبی اكلي ٍ ػلي الجذل ًجبؿٌذ ثب هَاكوت اًثشيت ًؼجي ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ : 2تجلشُ 

 ًلش اص خَاّشاى ٍاخذ ؿشايي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثب داؿتي حن سأی هي تَاًٌذ دس خلؼبت 2ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ حذاًثش 

.  ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ ؿشًت ًوبيٌذ

.  لـَ ػوَيت يب حن سأی اػوبی كَم تَػي اًثشيت ؿَسای اكلي اهٌبى پزيش اػت: 3تجلشُ 

 108هادُ 

.   خلؼبت ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثب حوَس اًثشيت اػوبی حن سأی داس سػوي اػت

 109هادُ 

ِ ّبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثب سأی اًثشيت ًؼجي اػوبی حبهش دس خلؼِ ثِ تلَيت هي سػذ .   ًشح ّب ٍ ثشًبه
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 110هادُ 

 ؿشايي اػوبی 40 اػوبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ػالٍُ ثش ؿشايي اػوبی ػبدی ثبيذ داسای ؿشايي هٌذسج دس هبدُ 

.  ؿَسای هشًضی سا ًيض داسا ثبؿذ

 111هادُ 

.   ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ پغ اص اًتخبة داسای ٍظبيق ريل اػت

.  اًتخبة دثيش ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ- 1

. اًتخبة هؼئٍَليي ٍاحذّبی اًدوي داًـٌذُ- 2

ِ  ٍ تلَيت آييي ًبهِ داخلي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ- 3 .  تْي

ِ ّبی هٌبػت خْت اداسُ ّش چِ ثْتش اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ- 4 ِ سيضی ٍ تْيِ ًشح ّب ٍ ثشًبه .  ثشًبه

ِ ّب ٍ ًشح ّبی اًدوي كشٌّگ ٍ - 5 اػالم هَاهغ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـٌذُ ٍ تلوين گيشی دس هَاسد تدشثي ثشًبه

.  ػيبػت داًـٌذُ

.  اخشای هلَثبت ؿَسای ػوَهي داًـگبُ- 6

.  اخشای هلبد اػبػٌبهِ ٍ هشاهٌبهِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 7

.  استجبى ثب ؿَسای هشًضی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 8

.  ثشهشاسی ّوبٌّگي ٍ استجبى هؼتوين ثب هؼٍَليي ٍ اػوبی اًدوي ّب ٍ استجبى ثب ًْبدّبی خبسج اص اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت- 9

.  استجبى ثب هؼٍَليي داًـٌذُ ٍ داًـگبُ- 10

.  سػيذگي ثِ ؿٌبيبت ّش يي اص اػوب اص ديگش اػوب- 11

.  تؼييي دٍ ًلش اص اػوبی ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ- 12

.  تالؽ ثشای حبًويت يي خَ اػالهي اًوالثي دس ثيي داًـدَيبى ٍ ًبسهٌذاى ٍ اػبتيذ داًـٌذُ- 13

.  استجبى هؼتوش ثب داًـدَيبى- 14

ِ ّبی ٍاسدُ- 15 .  تـٌيل پشًٍذُ گضيٌـي ٍ پبػخ گَيي ثِ اػتؼالهبت ٍ ًبه

ُ اًذاصی ٍ اداسُ ًتبثخبًِ،  ػبلي هٌبلؼِ ًـشيبت،  ًَاسخبًِ، ًوبيـگبُ ًتبة،  ًتبثلشٍؿي ٍ - 16 ... .  دس كَست اهٌبى سا

.  اًتخبة ٍ هؼشكي ًوبيٌذگبى اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت دس ؿَسای ػوَهي داًـگبُ- 17

هؼٍَل - هؼٍَل ػيبػي- هؼٍَل تـٌيالت- اػوبی حن سأی داس دس كَست هـخق ًـذى اص ػَی داًـٌذُ ثِ تشتيت دثيش: تجلشُ

.  هؼٍَل كٌلي ٍ تجليـبت ٍ اًتـبسات هي ثبؿذ- هؼٍَل سٍاثي ػوَهي- ػويذتي

 112هادُ 

.   دس كَست ؿيجت دثيش اًدوي هؼٍَل تـٌيالت ػشپشػت اًدوي خَاّذ ثَد

 113هادُ

.   ٍ هحذٍد ثِ ّوبى داًـٌذُ خَاّذ ثَد45 ٍظبيق دثيش اًدوي داًـٌذُ هـبثِ ٍظبيق دثيش ؿَسای هشًضی هٌذسج دس هبدُ 

 114هادُ 

.   ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت هي تَاًذ كشدی سا ثِ ػَاى هبئن هوبم دثيش اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت هؼشف ًوبيذ

 115هادُ 

ِ ّبی هزًَس دس هبدُ  ِ ّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ًيض ًويت .   خَاّذ ثَد49ًويت

 116هادُ 

ِ ّب ٍ ٍاحذّب هَظق اًذ ًليبت كؼبليت ّبی خَد سا ثِ تلَيت ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثشػبًٌذ .   ًليِ ًويت

 117هادُ 

:  ٍظبيق ًويتِ تـٌيالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ػجبست اػت اص

.  تْيِ ًشح ٍ اسائِ آى ثِ ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ خْت اًؼدبم ثخـيذى ثِ تـٌيالت- 1

.  ػوَگيشی ثب تَخِ ثِ هَاثي هٌذسج دس اػبػٌبهِ- 2

.  پبػخگَيي ٍ پي گيشی ًبهِ ّب ٍ هشاػالت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ- 3
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َ گيشی ٍ ّوٌبسی ٍ كشم ّبی الصم ثشای تـٌيل پشًٍذُ اػوب ٍ كشم ّبی الصم ثشای اًدوي كشٌّگ ٍ - 4 تْيِ كشم ّبی هخلَف خْت ػو

.  ػيبػت داًـٌذُ

ِ ثٌذی آى- 5 .  ايدبد آسؿيَ ٍيظُ تـٌيالت ٍ ًجو

.  تـٌيل پشًٍذُ گضيٌـي خْت اػوب- 6

.  پبػخ گَيي ثِ اػتؼالهبت اًدبم ؿذُ اص ؿَسای داًـٌذُ ثؼٌَاى هؼٍَل ؿَسای پزيشؽ- 7

ثجت ٍ هجي ٍ ليؼت ثشداسی اص ًليِ اهَال، ٍػبيل ٍ لَاصم ٍ حلظ ٍ ًگْذاسی اهَال ٍ اهٌبًبت اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى - 8

.  داًـٌذُ ٍ تحَيل آى ثِ ٌّگبم تـييش

.   ًلش ثؼٌَاى هؼٍَل ًويتِ تحويوبت خَاّشاى ٍ ثشادساى ثِ ؿَسای داًـٌذُ خْت ػوَيت دس ؿَسای پزيشؽ2هؼشكي - 9

.  تؼييي حذاهل هؼلَهبت الصم پيشاهَى اػبػٌبهِ خْت ػوَيت- 10

 118هادُ 

ّش يي اص اًدوٌْبی كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذ ُ ّبی ػوَ هَظق اًذ خْت اًدبم اهَس اخشايي،  تذاسًبتي ٍ تجليـبتي اًدوي كشٌّگ ٍ 

.  ػيبػت داًـٌذُ ثِ تؼذاد حن سأی خَد اكشادی سا ثِ ؿَسای هشًضی هؼشكي ًوبيٌذ

.   ػبػت دس ّلتِ ثب ؿَسای هشًضی ّوٌبسی ًوبيٌذ5ّش يي اص اكشاد هؼشكي ؿذُ هَظق اًذ : تجلشُ

 119هادُ 

 54، 52،53 ٍظبيق ًويتِ ػيبػي،كشٌّگي، ػويذتي ٍ سٍاثي ػوَهي اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ّوبى ٍظبيق هٌذسج دس هبدُ 

.   ثَدُ ٍ ًؼجت ثِ ّوبى داًـٌذُ كبدم اػت55ٍ 

 120هادُ 

ّش ًويتِ هَظق اػت ًِ ثب اػتلبدُ اص هٌبلت ٍيظُ ّوبى ًويتِ تبثلَ اػالًبت خَد يب ثخؾ هشثَى ثِ خَد سا كؼبل ًگذاؿتِ ٍ هٌبلت 

.  آى سا ثِ ًَس ّلتگي تلَين ٍ ثبيگبًي ًوبيٌذ

 121هادُ 

ِ ّبی ػيبػي ٍ كشٌّگي  هَظق اًذ ًـشيبت هشثًَِ سا تْيِ ًوَدُ ٍ اص ًشين ػبلي هٌبلؼِ  (تجليـبت ٍ اًتـبسات دس داًـٌذُ ّب) ًويت

.  ًـشيبت ٍ يب ثشيذُ خشايذ اخجبس ٍ هٌبلت هشثًَِ سا دس هؼشم ديذ ٍ هٌبلؼِ داًـدَيبى هشاس دٌّذ

 122هادُ 

.   ًويتِ ّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ هي تَاًٌذ اص اكشاد هتؼْذ ٍ تَاًب خْت اًدبم اهَس هشثَى ثِ آى ًويتِ اػتلبدُ ًوبيٌذ

 123هادُ 

ِ ّبی خَد سا دس خْت هشاس گشكتي دس دػتَس ًبس ؿَسا ثِ   هؼٍَليي ٍاحذّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثبيذ ًشح ّب ٍ ثشًبه

.  دثيش اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ اسايِ ًوبيٌذ تب ثش اػبع اٍليت دس دػتَس ًبس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت هشاس گيشد

 124هادُ 

ِ ّبی هبُ آتي سا دس اختيبس دثيش اًدوي داًـٌذُ هشاس دٌّذ .   ٍاحذّبی هختلق ثبيذ دس ّش هبُ يٌجبس گضاسؽ كؼبليت ّبی خَد ٍ ثشًبه

 125هادُ 

:  ؿَسای پزيشؽ داًـٌذُ ػجبست اػت اص

.  هؼٍَل ًويتِ تـٌيالت ًِ هؼٍَل ؿَسای پزيشؽ هي ثبؿذ: الق

يٌي اص خَاّشاى ًِ ثِ پيـٌْبد هؼٍَل تـٌيالت ٍ اًتخبة ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثشگضيذُ هي ؿَد ٍ هؼٍَل : ة

.  تحويوبت خَاّشاى هي ثبؿذ

يٌي اص ثشادساى ًِ ثِ پيـٌْبد هؼٍَل تـٌيالت ٍ اًتخبة ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ثشگضيذُ هي ؿَد ٍ هؼٍَل : ج

.  تحويوبت ثشادساى هي ثبؿذ

.  يٌي  اص خَاّشاى ًِ اص ًشف هؼٍَل ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هؼشكي هي گشدد: د

.  يٌي اص ثشادساى ًِ اص ًشف هؼٍَل ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هؼشكي هي گشدد: ّـ

دس كَستي ًِ دس دادگبُ دٍ ًلش اص خَاّشاى ػوَ ؿَسای پزيشؽ ثبؿٌذ ٍ يب هشٍستي ثِ حوَس دٍ خَاّش ًجبؿذ ؿَسای پزيشؽ : تجلشُ

.  داًـگبُ هي تَاًذ دٍ ًلش اص ثشادساى سا هؼشكي ًوبيذ
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 126هادُ 

 اًحالل ؿَسای پزيشؽ ثِ پيـٌْبد دثيش يب يٌي اص اػوبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ ٍ تلَيت ؿَسای داًـٌذُ 

.  اهٌبى پزيش اػت

 127هادُ 

لـَ ػوَيت ٍ يب خبيگضيٌي اػوبی هٌتخت ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ دس ؿَسای پزيشؽ ثِ پيـٌْبد دثيش ٍ يب هؼٍَل 

.  ًويتِ تـٌيالت داًـگبُ ٍ تلَيت ؿَسای داًـٌذُ هوٌي اػت

لـَ ػوَيت ٍ يب خبيگضيٌي اػوبی هؼشكي ؿذُ اص ػَی هؼٍَل ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ثِ ػْذُ هؼٍَل ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ : تجلشُ

.  هي ثبؿذ

  128هادُ 

:  ٍظبيق ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ػجبست اػت اص

.  تؼييي كالحيت ًبًذيذّبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ- 1

.  تحوين ٍ پبػخگَيي پيشاهَى اػتؼالهبت گضيٌـي داًـدَيبى- 2

.  اسايِ پشًٍذُ ٍ اًالػبت خَاػتِ ؿذُ دسثبسُ داًـدَيبى ثِ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ- 3

 129هادُ 

.   هذت صهبى اًدبم ٍظيلِ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ اًتخبة اػوبی خذيذ ؿَسا ٍ يب اًتخبة ؿَسای پزيشؽ خذيذ خَاّذ ثَد

 130هادُ 

 ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هي ثبيذ دس كَست سد كالحيت ًبًذيذّب ػلت سد كالحيت آًبى سا هٌبثن اػبػٌبهِ هؼتذل ثِ ؿَسای پزيشؽ 

.  دادًـگبُ اػالم داسد

 131هادُ 

 ػبػت كشكت خَاٌّذ 24 ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هي ثبيؼت سد كالحيت ًبًذيذّب  سا ثِ آًبى اثالؽ ًوبيذ ٍ سد كالحيت ؿذگبى 

.  داؿت تب اػتشاهبت خَد سا ثِ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ اػالم ًوبيٌذ

 132هادُ 

 ؿَسای پزيشؽ ّش داًـگبُ هَظق اػت خالكِ پشًٍذُ ػوَيت ًؼبًي ًِ ثِ ػوَيت آى دس آهذُ اًذ سا دس پبيبى هْلت ػوَگيشی ًِ 

.  هؼوَالً يي هبُ هجل اص ثشگضاسی اًتخبة هي ثبؿٌذ سا تحَيل ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ ًوبيذ

 
ديگز هقزرات : فصل دٍاسدّن 
 

 133هادُ 

 ًلش ًبّؾ پيذا ًٌذ ثشای خبيگضيٌي اػوبی ًن ؿذُ اًتخبثبت ًجن 5 چٌبًچِ ثِ ّش دليلي اػوبی ؿَسای يي داًـٌذُ ثِ ًوتش اص 

.   هَاثي هٌذسج دس كلل اًتخجبت كَست هي گيشد 

 134هادُ 

 اػوبی ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـگبُ ٍ داًـٌذُ ّب هَظق ثِ ؿشًت دس ًليِ خلؼبت ؿَسای اًدوي ٍ ؿَسای ػوَهي 

.  هي ثبؿٌذ

 135هادُ 

 خلؼِ ثِ تٌبٍة دس خلؼبت حبهش 5 خلؼِ هتَالي يب 3 ّش يي اص اػوبی ؿَسای هشًضی يب ؿَسای داًـٌذُ ًِ ثِ ًَس ؿيش هَخِ 

.  ًگشدًذ ثِ هٌضلِ اًلشاف اص ػوَيت تلوي خَاّذ ؿذ

.  هَخِ ثَدى ؿيجت ثش ػْذُ ؿَسای داًـٌذُ هضثَس خَاّذ ثَد: 1تجلشُ 

.  ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ هؼٍَل سػيذگي ثِ اػتشام ؿخق كَم الزًش خَاّذ ثَد: 2تجلشُ 
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 136هادُ

ِ ّب ٍ يب ٍاحذّبی ٍاثؼتِ ثِ اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ  ّش يي اص اػوبی ؿَسای اًدوي هَظق ثِ ػوَيت دس يٌي اص ًويت

.  هي ثبؿذ

 137هادُ 

ِ ّب ٍ ٍاحذّبی اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت ثبيذ اص هيبى اػوبی ؿَسای اًدوي اًتخبة ؿًَذ .   هؼٍَليي ًويت

 138هادُ 

 داًـٌذُ ّبی ػوَ ثِ كَست دٍتبيي ٍ يب ثيـتش حن كذٍس ثيبًيِ هـتشى ًذاسًذ ٍ ثبيذ ايي هَسد تحت ػٌَاى ؿَسای هشًضی ٍ يب پغ 

.  اص تلَيت ؿَسای ػوَهي اًدبم گيشد

 139هادُ 

.   ؿَسای اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـٌذُ دس هوبثل ؿَسای هشًضی ٍ ؿَسای ػوَهي هؼٍَل ٍ پبػخگَ هي ثبؿذ

 140هادُ 

ِ ّبی هْن ؿَسای هشًضی دس خلَف هؼبيلي ًِ توبم داؿٌذُ ّب تحت الـؼبع هشاس هي دّذ الصم اػت دس ؿَسای ػوَهي ثِ تلَيت   ثيبًي

.  ثشػذ

 141هادُ 

ِ ّبی داخلي هٌشح هي ؿَد دس اثتذا ثِ كَست تزًش اص ًشف هؼٍَل تـٌيالت ٍ   هَاسدی ًِ ثؼٌَاى تخلق اػوب اص اػبػٌبهِ ٍ آييي ًبه

.  دس هشتجِ دٍم ثِ كَست اسخبع ثِ ؿَسای پزيشؽ داًـگبُ كَست هي گيشد

 142هادُ 

 ًوبيٌذگبى حن سأی داس اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت 3/2 سػويت ًليِ ًـؼت ّب خض آًچِ دس ايي اػبػٌبهِ آهذُ اػت هـشٍى ثِ حوَس 

.  داًـٌذُ ّبی ػوَ هي ثبؿذ

.   سهن ًؼشی پيذا ًٌذ ػذد ثضسگتش دس ًظش گشكتِ هي ؿَد3/2دس كَستيٌِ : 1تجلشُ 

دس كَست ػذم سػويت ؿَسای ػوَهي ؿَسای هشًضی هَظق ثِ دػَت ًتجي اص اًدوي ّبی داًـٌذُ ّب هي ثبؿذ ؿَسای : 2تجلشُ 

ػوَهي ًِ ثشای ثبس دٍم ٍ ثب ّوبى دػتَس ًبس ثشگضاس هي ؿَد ثب حوَس ًلق ثبهبكِ يي اػوبی حن سأی داس سػوي اػت ٍ حذاًثش تب دٍ 

.  ّلتِ ثؼذ تـٌيل هي ؿَد

 143هادُ 

ِ ّبی ٍاحذّبيي ًِ تحت ًظش اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ثِ كؼبليت هي پشداصًذ ثش ػْذُ   تٌظين ٍ تلَيت آييي ًبه

.  ؿَسای هشًضی اػت

 144هادُ 

.   تٌظين دػتَس خلؼبت ًـؼت ّب ثِ خض ًـؼت ػبالًِ ثش ػْذُ ؿَسای هشًضی اػت

.  دػتَس خلؼِ ًـؼت ػبالًِ دس آخشيي ًـؼت ؿَسای ػوَهي هبهجل ًـؼت ػبالًِ ثِ تلَيت هي سػذ: تجلشُ

 145هادُ 

ثب دسخَاػت ًلق ثبهبكِ يي  . ّش گًَِ تـييش يب  اكالح هتي ايي اػبػٌبهِ كوي دس ًـؼت ّبی ؿَسای ػوَهي اهٌبى پزيش  اػت

.  ؿَسای هشًضی داًـگبُ ثشگضاسی  اخالع كَم الؼبدُ الضاهي اػت 

 . ثذيْي اػت ّشگًَِ اكالح ٍ تـييش دس اػبػٌبهِ ثبيذ ثِ تلَيت ّيئت ًظبست ثش تـٌل ّبی داًـدَيي داًـگبُ ثشػذ : تجلشُ 

 146هادُ 

 ؿَسايي پٌح ًلشُ ثِ اًتخبة ًـؼت ػبالًِ ٍ ثب سأی اًثشيت ًؼجي اص هيبى هؼٍَليي تـٌيالت داًـٌذُ ّبی ػوَ خْت ًظبست ثش اهَس 

.  ؿَسای هشًضی هَظق ثب پبػخگَيي ثِ ايي ؿَساػت. هبلي ؿَسای هشًضی تـٌيل هي ؿَد

 147هادُ 

اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت خَد سا هَظق هي داًذ ًِ اص ّشگًَِ ػَء اػتلبدُ اص اهٌبًبت داًـگبُ اختٌبة ًوَدُ ٍ ثب هَاسد احتوبلي 

. ثشخَسد ًوبيذ
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  148هادُ 

.   اص اػوبی ؿَسای ػوَهي داًـگبُ اهٌبى پزيش اػت 3/2تلوين ثِ اًحالل اًدوي كشٌّگ ٍ ػيبػت داًـدَيبى داًـگبُ ؿيشاص ثب سای 

 149هادُ 

.    ؿَسای هشًضی داًـگبُ هي ثبؿذ3/2دس كَست ثشٍص اختالف ثيي ؿَساّبی داًـٌذُ ّب ، هشخغ سكغ اختالف سای - 1

.    ؿَسای ػوَهي اًدوي هي ثبؿذ3/2دس كَست ثشٍص اختالف ثيي ؿَسای داًـگبُ ، هشخغ سكغ اختالف سای - 2

 150هادُ 

.  هبدُ هي ثبؿذ150ايي اػبػٌبهِ هـتول ثش دٍاصدُ كلل ٍ

 


