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ًبهَعوْهيهسببقبتّرسضيداًطجْيبىداًطگبٍ

آئيي
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فِزستهطبلب
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بخص-1كليبت:
 تؼشيفِبدٖ ٔ -1ح ٖٛاجشا
ِبدٖ  -2أٛاع ِغبثمبت ٚسصؽي
ِبدٖ  -3تبسيخ ِٚحً ثشگضاسي ِغبثمبت
ِبدٖ  -4سػبيت ِمشسات ِٚغؤٌيت
بخص-2ضزايط داًطجْبزايپذيزشدرهسببقبت:
ِبدٖ  -5ؽشايظ دأؾجٛ
ِبدٖ ٍِ -6يت٘بي غيشايشأي
ِبدٖ  -7فبسؽ اٌتحقيالْ
عضْيتداًطجْدرتين ُبيّرسضيداًطگبٍ/داًطكذٍ:

بخص-3
ِبدٖ  -8ؽشوت دس ِغبثمبت عبٌيبٔٗ
ِبدٖ  -9دأؾجٛيبْ ِيّٙبْ
ِبدٖ  -11وبست ثيّٗ ٚسصؽي
بخص-4ضزايط دريبفتكبرتضزكتدرهسببقبت:
ِبدٖ  -11وبست ؽشوت دس ِغبثمبت
ِبدٖ  -12فذٚس وبست
بخص-5هقزراتضزكتدرهسببقبت:
ِبدٖ ِ -13غبثمبت ِتّشوض
ِبدٖ ٌ -14جبط ٚسصؽي
ِبدٖ  -15عشپشعت ِٚشثي تيُ٘ب
بخص-6هسؤالىفٌيّداّراىهسببقبت:
ِبدٖ  -16وّيتٗ فٕي ِغبثمبت
ِبدٖ ِ -17غئٌٛيت أجّٓ٘بي ٚسصؽي
ِبدٖ  -18تؼييٓ داٚساْ ِغبثمبت
ِبدٖ  -19وّيتٗ فٕي ٘ش سؽتٗ
ِبدٖ  –21پشداخت حك داٚسي ِغبثمبت
ِبدٖ ٘ -21ضيٕٗ٘بي ؽشوت دس ِغبثمبت ثيٓاٌٍٍّي (ثشِ ْٚشصي)

بخصّ-7ظبيفّضزايطبزگشاركٌٌذٍ(هيشببًي):
ِبدٖ ِ -22حً ثشگضاسي ِغبثمبت
ِبدٖ  -23ؽشايظ ٚ ٚظبيف ِيضثبْ
ِبدٖ  -24فشاُ٘ ّٔٛدْ اِىبٔبت  ٚتغٙيالت تٛعظ ِيضثبْ
بخص-8كويتَاًضببطيهسببقبت
ِبدٖ  -25اػضبء وّيتٗ
ِبدٖ  –26ؽشح ٚظبيف وّيتٗ
تبصزًٍِبيي-آيييًبهَهصْبَ
پيطگفتبر:
ِغبثمٗ يب پيؾتبصي يىي اص ٚيژگي٘بي أغبْ اعت وٗ ٔٛع ٚسصؽي آْ اص دٚسٖ ٔٛجٛأي تب ِيبٔغبٌي داساي
اّ٘يت تشثيتي ،سٚأي جغّي  ٚاخاللي اعت وٗ دس تىٛيٓ  ٚتؼبٌي ؽخقيت فشد ِؤثش اعت.

ِغبثمٗ ٚسصؽي پبعخي اعت ثٗ تّبيالت ثشتشي جٛيي أغبْ ،فضبيي اعت ثشاي فٛساْ لٛاي ثبٌٕذگي أغبْ ٚ
فشفتي اعت ثشاي ؽىٛفبئي ،أگيضٖ جٛيي ثشاي تحشن ثيؾتش ،اجتّبػي ؽذْ ،اسج گزاسي ثٗ فؼبٌيت٘بي
ٚسصؽي  ٚثبالخشٖ ثٙشٖگيشي اص د٘ٙب ِضايبي ديگش.
ثشاي ثٙشٖ ِٕذ ؽذْ اص ِضايبي ِتؼذد ِغبثمبت ٚسصؽي الصَ اعت وٗ آٔٙب دس وّبي ٔظُ ،ثشعجك ضٛاثظ  ٚلٛأيٓ
دليك ِ ٚؾخـ ثشگضاس ؽٔٛذ .ثذيٓ ِٕظٛس آييٓٔبِٗ ثشگضاسي ِغبثمبت لٙشِبٔي دأؾجٛيبْ ػٍ َٛپضؽىي وؾٛس
تٕظيُ گشديذٖ تب ِأخز ػًّ لشاس گيشد.
بخص-1كليبت:
تعزيف – آييٓٔبِٗ ػِّٛي ِغبثمبت ٚسصؽي دأؾگبٖ٘ب  ٚدأؾىذٖ٘بي ػٍ َٛپضؽىي ؽبًِ ِمشسات ٚ
ضٛاثغي اعت وٗ ثٗ ِٕظٛس ايجبدٔظُ  ٚاجشاي يىغبْ ِغبثمبت ٚسصؽي تذٚيٓ گشديذٖ اعت.

هبدًٍ-1حٍْاجزا:
ِغبثمبت ثش عجك لٛأيٓ ثيٓاٌٍٍّي ٘ش سؽتٗ ٚسصؽي ِ ٚمشسات فذساعيْ٘ٛبي ٍِي  ٚثشاثش ثب ضٛاثظ ٚصاست
ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي  ٚسػبيت وبًِ ِٛاصيٓ اعالِي (ثشاي ِشداْ ٚصٔبْ) أجبَ ِيؽٛد.
هبدٍ-2اًْاعهسببقبتّرسضي:
دس عٛي عبي تحقيٍي ِغبثمبت ٚسصؽي دأؾجٛيبْ ػٍ َٛپضؽىي ،تحت ػٕبٚيٓ ريً اص عٛي تشثيتثذٔي ٚصاست
ثٙذاؽت،دسِبْ ٚآِٛصػ پضؽىي  ٚثبّ٘ىبسي أجّٕٙبي ٚسصؽي ريشثظ ثشگضاس ِيگشدد.
اٌف) اٌّپيبد فشٕ٘گيٚ ،سصؽي دأؾجٛيبْ دأؾگبٖ٘ب  ٚدأؾىذٖ٘بي ػٍ َٛپضؽىي وؾٛس يه عبي ثشادساْ ٚ
يه عبي خٛا٘شاْ
ة) ِغبثمبت لٙشِبٔي دأؾگبٖ٘ب  ٚدأؾىذٖ٘بي وؾٛس دس سؽتٗ٘بي ِختٍف ٚسصؽي
ج) ِغبثمبت ِٕغمٗاي
د) ِغبثمبت ٌيگ عشاعشي (ثٗ فٛست سفت  ٚثشگؾت) دس دعتٗ اٚي ،د ٚ َٚعَٛ
٘ـ) ِغبثمبت چٕذ جبٔجٗ داخٍي  ٚثيٓاٌٍٍّي سعّي  ٚغيش سعّي
هبدٍ-3تبريخّهحلبزگشاريهسببقبت:
تبسيخ ِٚحً ثشگضاسي ِغبثمبت دس صِبْ ِٕبعت  ٚثّٛلغ اص عٛي اداسٖ وً تشثيتثذٔي ٚصاست ِتجٛع ثٗ دأؾگبٖ٘ب
 ٚدأؾىذٖ٘ب اػالَ ِيؽٛد.
هبدٍ-4رعبيتهقزراتّهسؤليت:
وٍيٗ ٚسصؽىبساْ ّ٘ ٚشا٘بْ اػُ اص عشپشعتِ ،شثي  ،وّه ِشثي ،داٚس  ٚغيشٖ ِؤظف ثٗ سػبيت ِمشسات اسدٚ ٚ
ِغبثمبت ِ ٚفبد ايٓ آييٓٔبِٗ ِيثبؽٕذ ِ ٚغئٌٛيت وبًِ ٔظُ  ٚسفتبس دأؾجٛيبْ ٘ش دأؾگبٖ/دأؾىذٖ دس عٛي
ِغبثمبت  ٚاسد ٚثٗ ػٙذٖ عشپشعت تيُ  ٚعشپشعت وً تيُ٘بي ٚسصؽي آْ دأؾگبٖ /دأؾىذٖ ِيثبؽذ.
دس فٛست ػذَ سػبيت ِمشسات اسدٚيي  ٚيب عبيش تخٍفبت ِٛاسد دس وّيتٗ أضجبعي ِغبثمبت ِغشح  ٚدسخقٛؿ
ِجبصات٘بي ِشثٛعٗ تقّيُگيشي خٛا٘ذ ؽذ.
بخص-2ضزايطپذيزشداًطجْجِتضزكتدرهسببقبت:
هبدٍ–5ضزايطداًطجْ:
وغبٔي ِيتٛإٔذ دس ِغبثمبت ٚسصؽي دأؾگبٖ٘ب/دأؾىذٖ٘ب ؽشوت ّٔبيٕذ وٗ ثش عجك آييٓٔبِٗ آِٛصؽي
ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي دأؾجٛي سعّي ؽٕبختٗ ؽذٖ ثبؽٕذ.
هليتُبيغيزايزاًي:

هبدٍ-6
ؽشوت دأؾجٛيبْ ثب ٍِيت٘بي غيش ايشأي دس ِغبثمبت ثٗ ؽشط داسا ثٛدْ ؽشايظ دأؾج ٛدس ِبدٖ  5ثالِبٔغ
اعت.
هبدٍ-7فبرغالتحصيالى:
فبسؽ اٌتحقيالْ ِيتٛإٔذ ِ 6بٖ ثؼذ اص فشاغت اص تحقيً خٛد دس ِغبثمبت ؽشوت ّٔبيٕذ.
تبصزٍ -2تؼييٓ صِبْ فبسؽ اٌتحقيٍي ثشعجك آييٓٔبِٗ٘بي ِقٛثٗ ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي
اعت ( .تبسيخ ِٕذسج دس پشٔٚذٖ دأؾگبٖ٘ب ٚ ٚصاستخبٔٗ)

عضْيتداًطجْدرتين ُبيّرسضيداًطگبٍ/داًطكذٍ:

بخص-3
هبدٍ-8ضزكتدرهسببقبتسبليبًَ:

٘ش دأؾج ٛحك داسد دس ٘ش عبي تحقيٍي فمظ ثٕبَ يه دأؾگبٖ /دأؾىذٖ دس ِغبثمبت سعّي ؽشوت ّٔبيذ (اص
دأؾگبٖ ِجذا يب ِيضثبْ) .دأؾجٛيبْ ؽجبٔٗ حك ؽشوت دس ِغبثمٗ سا داسٔذ.
هبدٍ-9داًطجْيهيِوبى:
دأؾجٛيبْ ِيّٙبْ ثٗ ؽشعي ِيتٛإٔذ دس ِغبثمبت ؽشوت ّٔبيٕذ وٗ دأؾگبٖ ِجذاء ِٛافمت خٛد سا ثٗ عٛس
وتجي اػالَ ّٔبيذ.
تجقشٖ  :1دأؾجٛيبٔي وٗ ثغٛس پيٛعتٗ ِذت ِ 6بٖ دٚسح ثبٌيٕي سا دس دأؾگبٖ ِمقذ ِيگزسإٔذ ،دأؾجٛي
ِيّٙبْ ِحغٛة ِيؽٔٛذ.
هبدٍ-11كبرتبيوَّرسضي:
دأؾجٛيي حك ؽشوت دس ِغبثمبت سا داسد وٗ اص ٔظش عالِت  ٚتٕذسعتي ثٗ تأييذ پضؽه ِؼتّذ دأؾگبٖ
ِشثٛعٗ سعيذٖ ثبؽذ .ثذيٙي اعت ِغئٌٛيت عالِت جغّي دأؾجٛيبْ ؽشوتوٕٕذٖ ثٗ ػٙذٖ دأؾگبٖ
اػضاَ وٕٕذٖ ِيثبؽذ .دأؾجٛيبْ ؽشوتوٕٕذٖ دس ِغبثمبت ِيثبيغت حتّبً داساي وبست ثيّٗ ٚسصؽي ثبؽٕذ.

بخص-4ضزايطدريبفتكبرتضزكتدرهسببقبت:
هبدٍ-11كبرتضزكتدرهسببقبت:
ثشاي ؽشوت دس ِغبثمبت ٚسصؽي ٘ش دأؾج ٛثبيذ وبست ؽشوت دس ِغبثمبت خٛد سا ثٗ ِغئٛي ِغبثمبت اسايٗ
ّٔبيذ.

هبدٍ-12صذّركبرت:
ثشاي فذٚس وبست ؽشوت دس ِغبثمبت لٙشِبٔي ػٍ َٛپضؽىي ،اسايٗ وبست تحقيٍي ثب ثشچغت ثجتٔبَ تشَ دس
ّ٘بْ عبي تحقيٍي  ٚاسائٗ ِؼشفئبِٗ وٗ ثٗ تأييذ  ٚاِضبء ِؼب ْٚآِٛصػ دأؾگبٖ سعيذٖ ثبؽذ ،اٌضاِي اعت.
تجقشٖ  -1دس فٛست ِفمٛد ؽذْ وبست تحقيٍي دأؾج ،ٛاسايٗ ِؼشفي ٔبِٗ سعّي ػىظداس فمظ ثب اِضبء ِؼبْٚ
آِٛصػ ِّٛٙ ٚس ثٗ ِٙش آِٛصػ دأؾگبٖ لبثً لجٛي اعت.
تجقشٖ  -2دس فٛست ِفمٛدؽذْ وبست ؽشوت دس ِغبثمبت ،ثب دسخٛاعت وتجي عشپشعت وً وبسٚاْ ٚسصؽي
دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ريشثظ ثٗ دثيشخبٔٗ ِغبثمبت وبست اٌّثٕي فبدس خٛا٘ذ ؽذ.
تجقشٖ ِ -3ذت اػتجبس وبست ؽشوت دس ِغبثمبت ثشاي ّ٘بْ دٚسٖ اص ِغبثمبت خٛا٘ذ ثٛد.
بخص-5هقزراتضزكتدرهسببقبت:
هبدٍ-13هسببقبتهتوزكش:
دس ِغبثمبت لٙشِبٔي دأؾگبٖ٘ب/دأؾىذٖ٘بي ػٍ َٛپضؽىي وٗ ثٗ فٛست اٌّپيبد يب ّ٘ضِبْ دس چٕذ سؽتٗ
ٚسصؽي ثٗ فٛست ِتّشوض  ٚدس يه ِمغغ صِبٔي ِؾخـ ثشگضاس ِيؽٛد٘ ،ش دأؾج ٛتٕٙب حك ؽشوت دس يه
سؽتٗ ٚسصؽي سا داسد.
تجقشٖ  -1ثشگضاسي د ٚيب چٕذ سؽتٗ ٚسصؽي وٗ ثب فبفٍٗ صِبٔي  3سٚص يب ثيؾتش أجبَ ِيپزيشد ثؼٕٛاْ ِتّشوض ٚ
ّ٘ضِبْ ِحغٛة ّٔيؽٛد  ٚدأؾجٛيبْ ِي تٛإٔذ حذاوثش دس يه سؽتٗ ٚسصؽي أفشادي  ٚيه سؽتٗ ٚسصؽي
اجتّبػي ؽشوت ّٔبيٕذ.
هبدٍ-14لببصّرسضي:
ٚسصؽىبساْ ؽشوت وٕٕذٖ يه دأؾگبٖ  /دأؾىذٖ ثبيذ ٌجبط ِتحذاٌؾىً داؽتٗ  ٚدس ٘ش سؽتٗ ٚسصؽي ثش عجك
لٛأيٓ آْ سؽتٗ اص ٌجبط ّ٘شٔگ  ٚداساي آسَ  ٚؽّبسٖ اعتفبدٖ ّٔبيٕذ (.ثٗ ِمشسات فٕي ٘ش سؽتٗ ٚسصؽي تٛجٗ
ؽٛد)
سزپزستّهزبيتينُب:

هبدٍ-15
عشپشعت تيُ اػضاِي ثبيذ اص اػضبء سعّي دأؾگبٖ ِشثٛعٗ ثٛدٖ ِ ٚغئٌٛيت وبًِ دأؾجٛيبْ دس عٛي اسدٚ ٚ
ِغبثمبت ثٗ ػٙذٖ ٚي ِيثبؽذ.
دس ِغبثمبت يه سؽتٗ ٚسصؽي يه فشد ّٔيتٛأذ ثؼٕٛاْ ِشثي اص د ٚدأؾگبٖ ِؼشفي ؽٛد .عشپشعت ِ ٚشثي
تيُ ّٔي تٛأذ دس ّ٘بْ سؽتٗ ٚسصؽي ثؼٕٛاْ ٚسصؽىبس ،ؽشوت وٕٕذٖ ثبؽذ  ٚيب ثؼٕٛاْ داٚس لضبٚت وٕذ.
دس ِغبثمبتي وٗ ثٗ فٛست ِتّشوض دس چٕذ سؽتٗ يب اٌّپيبد ٚسصؽي ثشگضاس ِيگشدد ثبيغتي ٘ش دأؾگبٖ ػال ٖٚثش
عشپشعت ٘ش تيُ ،يه ٔفش ثؼٕٛاْ عشپشعت وً وبسٚاْ  ٚيه ٔفش پضؽه تؼييٓ ِ ٚؼشفي ّٔبيذ.
تجقشٖ  -1عشپشعت ِ ٚشثي تيُ اػضاِي ِؤظف اعت دس وٍيٗ ِغبثمبت ،تيُ خٛد سا ّ٘شا٘ي  ٚثٗ ٚظبيف خٛد
ػًّ ّٔبيذ.
تجقشٖ ٘ -2شگ ٗٔٛپيؾٕٙبد  ٚأتمبد ِشثٛط ثٗ اسدِ ٚ ٚغبثمٗ ثبيذ فمظ اص عشيك عشپشعت وً وبسٚاْ ٚسصؽي
دأؾگبٖ/دأؾىذٖ ثٗ ِغئٌٛيٓ ريشثظ ِٕؼىظ ؽٛد.
تجقشٖ  -3دس ٘ش دٚسٖ اص ِغبثمبت يه فشد ّٔيتٛأذ ِشثيگشي ثيؼ اص يه تيُ سا ػٙذٖداس ثبؽذ.
تجقشٖ  -4دس ٘ش دٚسٖ اص ِغبثمبت يه فشد ّٔيتٛأذ عشپشعتي ثيؼ اص يه تيُ سا ػٙذٖ داس ثبؽذ.


بخص-6هسئْلييفٌيّداّراىهسببقبت:
هبدٍ-16كويتَفٌي:
ِغئٛي وّيتٗ فٕي ِغبثمبت اص عشف اداسٖ وً تؼييٓ  ٚاػضبء ٔيض تٛعظ ِغئٛي ِشثٛعٗ ثٗ اداسٖوً ِؼشفي
ِيگشدد.
هبدٍ-17هسئْليتاًجويّرسضي:
ِغئٌٛيت فٕي ِغبثمبت ٘ش سؽتٗ ٚسصؽي ثٗ ػٙذٖ أجّٓ ٚسصؽي ّ٘بْ سؽتٗ اعت.
هبدٍ-18تعيييداّراىهسببقبت:
أجّٓ ٚسصؽي ٘ش سؽتٗ عشپشعت فٕي  ٚوبدس داٚسي خٛد سا ثب ّ٘بٕ٘گي فذساعيِ ْٛشثٛعٗ تؼييٓ ّٔٛدٖ  ٚثٗ
اداسٖ وً تشثيتثذٔي ٚصاستخبٔٗ ِؼشفي ِئّبيذ.
هبدٍ-19كويتَفٌيُزرضتَ:
ثبتٛجٗ ثٗ ِمشسات ٘ش سؽتٗ ٚسصؽي ،وّيتٗ فٕي اص عٛي أجّٓ ٘ش سؽتٗ ٚسصؽي ثشاي وٕتشي ٔ ٚظبست دليك ثش
ِغبثمبت أتخبة خٛا٘ذ ؽذ.
اػضبء وّيتٗ فٕي ِتؾىً اص ِ -1غئٛي أجّٓ  -2عشپشعت فٕي آْ سؽتٗ  -3دٔ ٚفش اص ِشثيبْ  ٚيب عشپشعتبْ
تيُ٘بي ؽشوت وٕٕذٖ ّٔ -4بيٕذٖ تشثيتثذٔي ِيثبؽٕذ.
هبدٍ-21پزداختحقداّريهسببقبت:
حكاٌضحّٗ ػٛاًِ اجشايي  ٚحك داٚسي ِغبثمبت سؽتٗ٘بي ِختٍف ٚسصؽي ثش عجك آييٓٔبِٗ پشداخت
حكاٌضحّٗ فذساعيْ٘ٛبي ِشثٛعٗ ِٛ ٚافمت اداسٖ وً تشثيت ثذٔي ٚصاستخبٔٗ تٛعظ دأؾگبٖ ِيضثبْ لبثً پشداخت
ِيثبؽذ.
ُبيضزكتدرهسببقبتبييالوللي(بزّىهزسي):


ُشيٌَ
هبدٍ-21
وٍيٗ ٘ضيٕٗ ٘بي ِشثٛط ثٗ ؽشوت دأؾجٛيبْ ِٕتختِ ،شثيبْ  ٚعشپشعتبْ  ٚداٚساْ دس ِغبثمبت جٙبٔي
دأؾجٛيبْ  ٚثيٓاٌٍٍّي سعّي ٘ ٚشگ ٗٔٛاسد٘ٚبي تذاسوبتي  ٚتٙيٗ ٚعبيً ٚتجٙيضات آٔٙب ثٗ ػٙذٖ اداسٖ وً
تشثيتثذٔي ٚصاستخبٔٗ ِيثبؽذ.
بخصّ-7ظبيفّضزايطبزگشاركٌٌذٍ(هيشببًي):
هبدٍ-22هحلبزگشاريهسببقبت:
ِحً ثشگضاسي ِغبثمبت ثبتٛافك اداسٖ وً تشثيت ثذٔي ٚصاستخبٔٗ  ٚدأؾگبٖ ِتمبضي تؼييٓ ِيگشدد .ضشٚسي اعت
اداسٖ وً تشثيتثذٔي ٚصاستخبٔٗ لجً اص ِٛافمت ،اِىبٔبت  ٚؽشايظ ِيضثبٔي ساِٛسد ثشسعي لشاس د٘ذ .دس ِغبثمبت
ِ ُٙثبيذ حذالً يه ِبٖ لجً اص ؽشٚع ِغبثمبت اص وٍيٗ اِبوٓ ٚتجٙيضات ثبصديذ ثٗ ػًّ آيذ.
هبدٍ-23ضزايطّّظبيفهيشببى:
ِيضثبْ ِٛظف اعت تغزيِٗ ،حً اعىبْ ،تّشيِٓ ،غبثمبتٚ،عبيً  ،تجٙيضاتٚ،عيٍٗ ايبة  ٚر٘بةِ ،حً ِشاعُ
افتتبح  ٚاختتبَِ ،حً جٍغبت  ٚوالعٙبي تٛجيٙي  ٚعبيش ِٛاسد فٕي  ٚاجشايي سا دس اختيبس ٚسصؽىبساّْ٘ ،شا٘بْ
 ٚثشگضاس وٕٕذگبْ ِغبثمبت لشاس د٘ذ.
هبدٍ-24فزاُنًوْدىاهكبًبتّتسِيالتجٌبيتْسطهيشببى:
ِيضثبْ ِغبثمبت ِٛظف اعت ػال ٖٚثش ِٛاسد ِبدٖ فٛق ،اِىبٔبت  ٚتغٙيالت صيش سا ٔيض فشاُ٘ ّٔبيذ:
اٌف) اِٛس پضؽىي
 1ـ ايجبد دسِبٔگبٖ دس ِحً اسد.ٚ
 2ـ تؼييٓ پضؽه  ٚپضؽىيبس جٙت پٛؽؼ اِٛس دسِبٔي  ٚثٙذاؽتي ِ ٚغبثمبت.
 -3پيؼثيٕي ٚعبيً وّىٙبي اٌٚيٗ دس ِحً ِغبثمبت  ٚاسد.ٚ
 -4پيؼثيٕي چٕذتخت دس ثيّبسعتبْ.
 -5پيؼثيٕي ٚعيٍٗ ٔمٍيٗ ِٛتٛسي  ٚآِجٛالٔظ.
ة) تٙيٗ ثشٔبِٗ غزاييِ ،مشسا ت اسد ،ٚثشٔبِٗ ٚسٚد ِٚشاجؼت ٚسصؽىبساْ ،تأِيٓ ثشق اضغشاسي.
ج  -أتؾبس ثٌٛتٓ سٚصأٗ  ٚوٍي
د) پيؼثيٕي دثيشخبٔٗ  ٚاِبوٓ اداسي ِٛسد ٔيبص.
 ) ٚتذاسن فؼبٌيت٘بي تفشيحي  ٚفٛق ثشٔبِٗ.
ْ) ثغٛسوٍي آٔچٗ سا وٗ ثشاي ثشگضاسي ِٕبعت ِغبثمبت الصَ اعت پيؼثيٕي ٚتجٙيض ّٔبيذ.

بخص-8كويتَاًضببطيهسببقبت:
هبدٍ-25تطكيلكويتَاًضببطي:
ثٗ ِٕظٛس حفظ ٔظُ  ٚأضجبط اسدٚيي دس ٘ش دٚسٖ اص ِغبثمبت وّيتٗ أضجبعي صيش ٔظش اداسٖ وً تشثيتثذٔي تؼييٓ
ِيگشدد تب ٔغجت ثٗ تخٍفبت احتّبٌي أجبَ ؽذٖ اص عٛي ؽشوتوٕٕذگبْ دس اسدٚاػُ اص تخٍف دس ؽشايظ
دأؾجٛيي ؽشوتوٕٕذگبْ ،ثشُ٘صدْ ٔظُ  ٚأضجبط اسد ،ٚػذَ سػبيت ِمشسات اسدٚيي  … ٚتقّيُگيشي ّٔبيذ.
هبدٍ-26اعضبءكويتَاًضببطي:

وّيتٗ أضجبعي ثب حضٛس ٔ 4فش اص عشپش عتبْ وً دأؾگبٖ٘بي ؽشوتوٕٕذٖ وٗ اص عشف اداسٖوً تشثيتثذٔي
تؼييٓ ِيگشدٔذ ـ ِذيش تشثيت ثذٔي دأؾگبٖ ِيضثبْ ـ ِغئٛي وّيتٗ فٕي ِغبثمبت ّٔ ٚبيٕذٖ اداسٖ وً تؾىيً
ِيگشدد.

تبصزًٍِبيي–آيييًبهَهصْبَ:
ايٓ آييٓٔبِٗ دس  9ثخؼ ِ26 ٚبدٖ  11 ٚتجقشٖ تٛعظ اداسٖ وً تشثيتثذٔي ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ
پضؽىي تذٚيٓ گشديذٖ  ٚثشاي اجشاء ثٗ اِٛس تشثيتثذٔي دأؾگبٖ٘ب  ٚدأؾىذٖ٘بي ػٍ َٛپضؽىي وؾٛس اثالؽ
ِيگشدد.
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