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ايٗ  ثط اؾبؼاؾتبٖ  يوبٖ٘ٛ وبضآفطيٙ، 11/7/89ٔهٛثٝ ثيؿت ٚ ٟٕ٘يٗ خّؿٝ قٛضايؼبِي اقتغبَ ٔٛضخ  8ٔغبثك ثٙس 

 ٌطزز.، تكىيُ ٔيزؾتٛضاِؼُٕ

 
 کليات ي تعاریف:  -1مادٌ 
 ضٚ٘س: ظيط زض ٔؼب٘ي ٔكطٚح ٔطثٛط ثٝ وبض ٔي انغالحبتٞب ٚ ٚاغٜ

ثٝ وٝ وبضآفطيٙي اؾتبٖ حٛظٜ نبحجٙظطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ  ،اظ وبضآفطيٙبٖ ثطتطاي اؾت ٔتكىُ ٔدٕٛػٝ :کاوًن -1-1

 قٛز. تكىيُ ٔيػٙٛاٖ اتبق فىط وبضآفطيٙي 

-ٞب ٚ پصيطـ ٔربعطٜ، اضظـ خسيسي ثٝ ٚخٛز ٔيفطزي اؾت وٝ ثب تىيٝ ثط ٘ٛآٚضي، تكريم فطنت :کارآفریه -1-2

 )ٖثبظاض/خبٔؼٝ يب خٟب ،آٚضز)خسيس زض ؾغح ثٍٙبٜ/ؾبظٔبٖ
پصيطي اؾت وٝ ٞؿتٝ انّي آٖ ٘ٛآٚضي زض ٔسيطيت وؿت ٚوبض، ذسٔت، فطآيٙس ٚ فؼبِيت ٔربعطٜ: کارآفریىي -1-3

 پصيطي، تحهيُ ثطٚت ٚ ايدبز اقتغبَ ِٔٛس اؾت.افعٚزٜ ثبال، ضلبثتٔحهَٛ ثٛزٜ ٚ ٘تيدٝ آٖ زؾتيبثي ثٝ اضظـ
 ٚظاضت تؼبٖٚ، وبض ٚ ضفبٜ اختٕبػي : يزارت -1-4
 زفتط تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي ٚظاضت تؼبٖٚ، وبض ٚ ضفبٜ اختٕبػي  :دفتر -1-5

  وُ تؼبٖٚ، وبض ٚ ضفبٜ اختٕبػي اؾتبٖ ٜازاضادارٌ کل :  -1-6

 : ٔسيط وُ تؼبٖٚ، وبض ٚ ضفبٜ اختٕبػي اؾتبٖ مذیر کل -1-7
، آفطيٙي ؾطاؾط وكٛضٞبي وبضثيٗ وبٖ٘ٛ ٕٞبٍٞٙيثطلطاضي تؼبُٔ ٚ ايدبز ثٝ ٔٙظٛض َا: کاوًنمًقت شًرای مرکسی -1-8

 ٌطزز.ٞب تكىيُ ٔيوبٖ٘ٛٔٛلت قٛضاي ٔطوعي 

 

 اَذاف کاوًن -2مادٌ 

ضاٞىبضٞبي ضفغ  زؾتيبثي ثٝخٟت  وبضآفطيٙيوٕه ثٝ قٙبؾبيي ٔٛا٘غ تٛؾؼٝ افعايف تٛاٖ ٔسيطيتي اؾتبٖ زض  -2-1

 ٔٛا٘غ  ايٗ 

 وبضآفطيٙي ظٔيٙٝ تٛؾؼٝاٖ اضقس اؾتبٖ زض ٔسيط ؾبظيتهٕيٓزض افعايي ٚ ٔكبضوت حساوثطي وبضآفطيٙبٖ ٞٓ -2 -2

ؾبظي ٚ ٟ٘بزيٙٝ )التهبزي، اختٕبػي ٚ...(وبضآفطيٙيا٘ٛاع تطٚيح  ٌٚؿتطـ خٟت ايدبز ظٔيٙٝ ٚ ثؿتط ٔٙبؾت  -3 -2

 زض اؾتبٖآٖ فطًٞٙ 

ض ٞبي ٔسيطاٖ اضقس اؾتبٖ ٚ افعايف ضطيت اعٕيٙبٖ تهمٕيٕبت اترمبش قمسٜ ز   ٌيطييٕٓٔكبٚضٜ ٚ وٕه ثٝ ته -4 -2

 ٙييظٔيٙٝ وبضآفط
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 َای کاوًنيظایف ي فعاليت -3مادٌ 

 وٙس:ٞبي ظيط ضا ز٘جبَ ٔيٞب ٚ فؼبِيتثط٘بٔٝ ،ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ 2ٔبزٜ  تحمك اٞساف ٔٙسضج زضوبٖ٘ٛ خٟت 

، ضقس، ّف اظ ذّك ايسٜ، ايدبز وؿت ٚ وبضٔطاحُ ٔرت زض اؾتبٖ ثطضؾي ٔٛا٘غ وبضآفطيٙي زض ٚعطح  قٙبؾبيي، -3-1

 ػّٕيبتي ثٟجٛز ٚضؼيتضاٞىبضٞبي اضايٝ ٚج اظ وؿت ٚ وبض ٚ تثجيت ٚ ذط

 ٙبؾبيي ػٛأُ ٔٛثط زض تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي اؾتبٖق -3-2

 ٚ      ثطضؾي لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔطتجظ ثب وبضآفطيٙي ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبي ػّٕيبتي ثٝ ٔٙظٛض تؿٟيُ لٛا٘يٗ -3-3

 ٛضي ثٝ ٔسيطاٖ ٔطتجظ اؾتب٘ي/وك ،ٔٛخٛزٔٛا٘غ لب٘ٛ٘ي  ٞب ٚ ضفغ ٔغبيطت

ٞبي اخطايي اظٟبض٘ظطٞبي ٔكٛضتي ٚ اضايٝ پيكٟٙبزات ؾيبؾتي ٔٛثط ثٝ ٔسيطاٖ اضقس زؾتٍبٜوٕه فىطي،  -3-4

 ٞبي تٛؾؼٝ وبضآفطيٙيٌيطي ٚ اخطاي ثط٘بٔٝاؾتبٖ ٚ زفتط تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي ٚظاضت زض أط تهٕيٓ

 طاوع ضقس ٚ ٔٛؾؿبت پػٚٞكيٞب، ٔٞب ٚ ٟ٘بزٞبي ٔطتجظ زض اؾتبٖ اظ خّٕٝ زا٘كٍبٜاضتجبط ٔٛثط ثب ؾبظٔبٖ -3-5

ٚوبضٞبي ٔٙبؾت خٟت تؼبُٔ ٔؿتٕط ثب  وبضآفطيٙبٖ اؾتبٖ ٚ ثطلطاضي ؾبظٚ ٔؿتٙسؾبظي تدطثيبت قٙبؾبيي  -3-6

 آٟ٘ب 

 تبٖاؾپيكجطز اٞساف تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي وٕه فىطي ٚ ٔكبٚضٜ ثٝ ٔسيط وُ اؾتبٖ خٟت  -3-7

ٞبي ٘ؿجي، ضلبثتي ٚ ٛخٝ ثٝ ٔعيتٞب ثب تٞب ٚ تٟسيسٞبي وؿت ٚ وبض زض اؾتبٖطضؾي ٚ تكريم فطنتث -3-8

 ؾبذتبض نٙؼت اؾتبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ضٚ٘سٞبي فٙبٚضي زض وكٛض ٚ خٟبٖ 

ايدبز اضتجبط ٔؿتٕط ثب ذيطيٗ اؾتبٖ ٚ ايدبز فضبي الظْ خٟت تكىيُ خبٔؼٝ ذيطيٗ وبضآفطيٗ اؾتبٖ ثب ٞسف  -3-9

 تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي زض وكٛض

 ثٝ ازاضٜ وُ  اي السأبت ٚ ٘تبيح ٔغبِؼبتٞبي زٚضٜاضائٝ ٌعاضـ -3-10

 
 کاوًنارکان  -4مادٌ 

 ٞيبت أٙب -ف اِ

 ٞيبت أٙبزثيطذب٘ٝ  –ة 

 اػضبي وبٖ٘ٛ –ج 

 زثيطذب٘ٝ وبٖ٘ٛ -ز
 

 َيات امىا -الف
 

 اعضای َيات امىاترکية   -5مادٌ 
 ثبقس:ثٝ قطح ظيط ٔي ٘فط 12اػضبي ٞيبت أٙب قبُٔ 

  (أٙب ت)ضئيؽ ٞيباالذتيبض ايكبٖيب ٕ٘بيٙسٜ تبْ اؾتب٘ساض -5-1

 (أٙب اختٕبػي اؾتبٖ )زثيط ٞيبت ضفبٜوبض ٚ  تؼبٖٚ، ٔسيط وُ -5-2

 زثيمط ٞيمبت  ٞبي اخطايي زض ثرف ذسٔبت ثط حؿت ٔعيت ضلبثتي ٞط اؾتبٖ ثب ٔؼطفي يه ٘فط اظ ٔسيطاٖ زؾتٍبٜ -5-3

 أٙب

 ضئيؽ ؾبظٔبٖ نٙؼت، ٔؼسٖ ٚ تدبضت اؾتبٖ -5-4

 ؾبظٔبٖ خٟبز وكبٚضظي اؾتبٖ ضئيؽ -5-5
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ػّٓ ٚ فٙبٚضي  ٔطوع ضقس/ پبضنٞب/ٔٛؾؿبت/ٔطاوع ػّٕي ٚ پػٚٞكي اؾتبٖ/يه ٘فط اظ اػضبي ٞيبت ػّٕي زا٘كٍبٜ -5-6

  ٔبزض اؾتبٖ٘ظط زض حٛظٜ وبضآفطيٙي ثٝ ا٘تربة ضئيؽ زا٘كٍبٜ نبحتاؾتبٖ/ 

 (ٞبي التهبزيقف ٘فط اظ وبضآفطيٙبٖ ثطتط ّٔي يب اؾتب٘ي )اظ تٕبٔي ثرف -5-7

 

 ٌطزز.نبزض ٔياؾتب٘ساض ، تٛؾظ ٔسيط وُ پؽ اظ ٔؼطفي ي ٞيبت أٙبْ اػضباحىب -1 تثصرٌ

ثمب ٔؼطفمي ٔمسيط    ٚ پميف اظ تكمىيُ ومبٖ٘ٛ    زض زٚضٜ اَٚ  ايٗ ٔبزٜ، 7-5ٔٛضٛع ثٙس قف ٘فط وبضآفطيٗ ثطتط  -2تثصرٌ 

٘ٝ( پمؽ اظ تكمىيُ ٚ   ٞمبي آتمي)زٚ ؾمبال   زض زٚضٜا٘تربة ايٗ افمطاز   قٛ٘س.ا٘تربة ٔي ،ثٝ اؾتب٘ساض )زثيط ٞيبت أٙب(وُ

 ثبقس.ا٘ؿدبْ فؼبِيت وبٖ٘ٛ، ثط ػٟسٜ اػضبي وبٖ٘ٛ ٔي

، زثيط ٞيبت أٙبء (5ٔبزٜ  -7-5)ٔٛضٛع ثٙس ٞيبت أٙبءػضٛ زض نٛضت اؾتؼفب يب فٛت اػضبي وبضآفطيٗ  -3تثصرٌ 

ثٝ ضييؽ  ،أٙبءػٙٛاٖ خبيٍعيٗ ٚي تب ثطٌعاضي ا٘تربثبت وبضآفطيٙبٖ ػضٛ ٞيبت ٔٛظف اؾت وبضآفطيٗ زيٍطي ضا ثٝ

  ٔؼطفي ٕ٘بيس.أٙبء ٞيبت 

ٖ ٞيممبت أٙممب ٔممي ضئمميؽ  -4تثصرررٌ   ٞممبي ضؾممٕي ٔب٘ٙممس ضئمميؽ قممٛضاي ٕٞممبٍٞٙي   تٛا٘ممس ٕ٘بيٙممسٜ ثطذممي اضٌممب

ٞبي اؾتبٖ، قٟطزاض، ضئيؽ قٛضاي قٟط، ٕ٘بيٙسٜ ػبِي لٜٛ لضبييٝ زض اؾتبٖ، ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔدّمؽ قمٛضاي اؾمالٔي    ثب٘ه

ٚ ... ضا ثٝ خّؿبت ٞيبت أٙب ثٙب ثٝ ضطٚضت ٚ ثٝ نٛضت ػضٛ افترمبضي ٚ ثمسٖٚ حمك ضاي     اؾتبٖ، فطٔب٘ساضاٖ، ثركساضاٖ

  زػٛت ٕ٘بيس.
 

 يظایف َيات امىا  -6مادٌ 

 6-1- ٖٕٛ٘ٞىبضي ٚ ٘ظبضت ثط حؿٗ اخطاي زؾتٛضاِؼُٕ وب 

 6-2- ُاؾتبٖ وبٖ٘ٛ ٕٞىبضي ٚ ٔكبضوت زض تكىي 

 6-3- ٓٞٞبي تٛؾؼٝ ومبضآفطيٙي  ٞبي اخطايي اؾتبٖ زض ظٔيٖٙٝ ثب زؾتٍبٜوب٘ٛ ٞبي ٕٞىبضي ثيٗ اػضبيؾبظي ظٔيٙٝفطا

 اؾتبٖ 

 6-4- ٞب، ٚضؼيت ٚ ٔكىالت وبٖ٘ٛ ٚ اضايٝ عطيك ثٝ آٟ٘باعالع اظ فؼبِيت 

 6-5- ٖٛ٘٘ظبضت ثط ػّٕىطز وب 

 6-6- ُٕٞبي ٔٛضز ٘يبظٞب ٚ ثط٘بٔٝٞب، قيٜٛتٟيٝ ٚ تهٛيت زؾتٛضاِؼ 

 6-7-  اظ وبٖٕ٘ٛٞىبضي ٚ حٕبيت ٔؼٙٛي ٚ ٔبِي 

  قٛز.ٞب وٝ تٛؾظ قٛضاي ٔطوعي تٟيٝ ٔي٘بٔٝ ٕٞبًٞٙ وبٖ٘ٛاخطاي آييٗ٘ظبضت ثط  -6-8

 ٞب ٘ظبضت ثط ٔٙبثغ ٚ اؾٙبز ٔبِي وبٖ٘ٛ -6-9

  

 ٌطزز.ثبض ثطٌعاض ٔئبٜ يه 2حسالُ  خّؿبت ٞيبت أٙب -1تثصرٌ

اوثطيمت ٔغّمك اػضمب )٘همف ثمٝ       ٚ ذتيبض ايكبٖااليب ٕ٘بيٙسٜ تبْ أٙب ثب حضٛض ضييؽ ٞيبت ٙبٔخّؿبت ٞيبت ا -2تثصرٌ

ضؾٕيت يبفتمٝ ٚ  ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ  5ٔبزٜ  7 -5ٔٛضٛع ثٙس ػضٛ  6ػالٜٚ يه اػضب( ٔكطٚط ثٝ حضٛض حسالُ زٚ ٘فط اظ 

 .ٌيطي اؾتضاي اوثطيت حبضط، ٔالن تهٕيٓ

 .زاض ذٛاٞس ثٛزا ػٟسٜيط ٞيبت أٙب ضيبؾت خّؿٝ ضزض خّؿٝ، زثأٙب زض نٛضت ػسْ حضٛض ضئيؽ ٞيبت  -3ٌتثصر
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 َيات امىادتيرخاوٍ  -ب

 

 َيات امىادتيرخاوٍ  -7مادٌ 
  ثبقس.ٔيازاضٜ وُ اؾتبٖ زض  ٞيبت أٙبزثيطذب٘ٝ  -7-1

 زاض ذٛاٞٙس ثٛز. ضيبؾت زثيطذب٘ٝ ضا ػٟسٜ )زثيط ٞيبت أٙب(ٔسيط وُ اؾتبٖ -7-2

ٖ    ثطايٗ زؾتٛضاِؼُٕ  5 ٜٔبز 7-5ثٙس ٔؿئِٛيت ٘ظبضت ثط ثطٌعاضي ا٘تربثبت ٔٛضٛع  -7-3 )زثيط ػٟمسٜ ٔمسيطوُ اؾمتب

 ذٛاٞس ثٛز. ٞيبت أٙب(

اؾتبٖ ٔٛظف اؾت ٌعاضـ فؼبِيت وبٖ٘ٛ ضا خٟت ثطضؾي ٚ اضظيبثي ػّٕىطز ثٝ نٛضت فهّي ثٝ زفتط ازاضٜ وُ  -ٌتثصر

 .ٕ٘بيسٚظاضت اضؾبَ 

 
 اعضای کاوًن -ج

 قٛز.لساْ ٔيابٖ٘ٛ ٚ ا٘تربة اػضبي آٖ ٘ؿجت ثٝ تكىيُ و(، 5)ٔٛضٛع ٔبزٜ  ٞيبت أٙبتكىيُ پؽ اظ 

 

 اعضای کاوًن -8مادٌ 

 :ثبقسٔيقطح ظيط  ٝاػضبي وبٖ٘ٛ ثتطويت 

 وكبٚضظي ذسٔبتي،  تِٛيسي،نٙؼتي، ٞبي ٔرتّف حٛظٜ ٞبي وبضآفطيٙي، زضخكٙٛاضٜ ٔٙترت زضوبضآفطيٙبٖ ثطتط -8-1

ؾٛاثك ػّٕي ٚ اخطايي چٖٛ تحميك، تبِيف ٚ  زاضاي  ٞبي اؾتبٖ وٝاؾبتيس ثطخؿتٝ ٚ اػضبي ٞيبت ػّٕي زا٘كٍبٜ -8-2

 ثبقٙس.تسضيؽ زض ٔٛضٛع وبضآفطيٙي 

 زض حٛظٜ وبضآفطيٙي اؾتبٖ فؼبَ (NGO) ٞبي غيطزِٚتي ٞب ٚ ؾبظٔبٖٕ٘بيٙسٌبٖ تكىُ -8-3

 

-ٔؼطفيايسٜ، ٌصاضاٖ ٚ نبحجبٖ ذيطيٗ، ؾطٔبيٝ، ازاضات زِٚتي ٚ ٞبٕ٘بيٙسٌبٖ ؾبظٔبٖ ،وبضقٙبؾبٖ، ٔؿئِٛيٗ -1تثصرٌ 

ثٝ وبٖ٘ٛ، حؿت اضتجبط ٔٛضٛػي خّؿبت  ٞبي ػّٓ ٚ فٙبٚضي، ثٙيبز ٘رجٍبٖ اؾتبٖ،قسٌبٖ اظ ؾٛي ٔطاوع ضقس، پبضن

 تٛا٘ٙس زض خّؿٝ حضٛض يبثٙس.، ٔيپيكٟٙبز ضئيؽ وبٖ٘ٛ يب زثيط ٞيبت أٙب

 .ٞب ٔكرم ذٛاٞس قستٛؾظ قٛضاي ٔطوعي وبٖ٘ٛ ي وبٖ٘ٛ،قطايظ ٚ ٘حٜٛ ػضٛيت اػضب -2تثصرٌ 

، ثٝ پيكٟٙبز ضئيؽ وبٖ٘ٛ ثٝ زثيط قسٜ تٛؾظ قٛضاي ٔطوعي()ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ تؼييٗػضٛيت افطاز زض وبٖ٘ٛ -3تثصرٌ 

  پصيطز.ٞيبت أٙب ٚ تهٛيت اػضبي ٞيبت أٙب نٛضت ٔي

 

 :رئيس ي دتير کاوًن -9مادٌ 

تٛؾمظ   ٚ (ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ 5ٔبزٜ  7-5ٚ  6-5ٔٛضٛع ثٙسٞبي )غيطزِٚتي ٞيبت أٙب اظ ثيٗ اػضبيضئيؽ ٚ زثيط وبٖ٘ٛ 

 ٌطز٘س.ٔئٙهٛة  ضئيؽ ٞيبت أٙبب اثالؽ ث ٚ ا٘تربة ٌطزيسٜ ٞيبت أٙب

 

 يظایف رئيس ي دتير کاوًن:  -11مادٌ 

  ْ ٚظيفٝزثيط وبٖ٘ٛ ا٘دب ،زض غيبة ايكبٖثبقس. ٔيضئيؽ وبٖ٘ٛ  ػٟسٜ ثطضيبؾت خّؿبت وبٖ٘ٛ -10-1

 ٕ٘بيس.ٔي
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قٛز. زض غيبة قسٜ وبٖ٘ٛ زض خّؿبت ٞيبت أٙب تٛؾظ ضئيؽ وبٖ٘ٛ اضائٝ ٔيٞبي ا٘دبٌْعاضقي اظ فؼبِيت -10-2

 ٌطزز.ايكبٖ، ايٗ أط تٛؾظ زثيط وبٖ٘ٛ ا٘دبْ ٔي

آٖ ثٝ ضئيؽ ٞبي ٔبِي وبٖ٘ٛ زض خّؿبت ٞيبت أٙب ٚ اضايٝ ٘ؿرٝ ٔىتٛة اػالْ ٌعاضقي اظ زضآٔسٞب ٚ ٞعيٙٝ -10-3

 قٛز.  ٞيبت أٙب تٛؾظ ضئيؽ وبٖ٘ٛ ا٘دبْ ٔي

 ثيط وبٖ٘ٛ آٟ٘ب ثط ػٟسٜ زتٙظيٓ نٛضتدّؿبت ٚ حفظ ٚ ٍٟ٘ساضي  ،وبٖ٘ٛ بتخّؿ يزثيط -10-4

 ثبقس.ٔي

 زثيط ٞيبت أٙب تٛؾظ زثيطوبٖ٘ٛثٝ  ؾبػت 24ٔست حساوثط  خّؿبت وبٖ٘ٛ ظطفنٛضتدّؿٝ ٚ ٔهٛثبت اػالْ  -10-5

  پصيطز.نٛضت ٔي

 قٛز.تٛؾظ زثيط وبٖ٘ٛ ا٘دبْ ٔي بت، تب تحمك وبُٔ اٞساف ٔٛضز٘ظطخطاي زليك ٔهٛثپيٍيطي ا -10-6

-اظ عطيك زثيط وبٖ٘ٛ ا٘دبْ ٔي وبٖ٘ٛ اػضبيثٝ  ثٙب ثٝ التضب أط ٚ زض ٚلت ٔمطض وبٌٖ٘ٛعاضـ السأبت ا٘ؼىبؼ  -10-7

 ٌطزز. 
 

ؾبَ ٔتٛاِي ذٛاٞس ثٛز. ا٘تربة ٔدسز افطاز ثٝ ػٙٛاٖ  2 وبٖ٘ٛ اؾتبٖ ثٝ ٔستٚ زثيط ٔست فؼبِيت ضئيؽ  -1تثصرٌ 

 ثبقس.ٞبي غيطٔتٛاِي ثالٔب٘غ ٔيزٚضٜ ٔتٛاِي ٚ زٚضٜ 2وبٖ٘ٛ اؾتبٖ ثطاي ٚ زثيط ضئيؽ 

 پصيطذٛاٞس ثٛز.فمظ ثب أضبي ضئيؽ وبٖ٘ٛ أىبٖ ٚظاضت قٛضا ٚ ،ٔىبتجٝ ثب ضئيؽ ٞيبت أٙب -2تثصرٌ 

 ازاضي ٚ ٔؼِٕٛي ثب أضب ضئيؽ وبٖ٘ٛ ٚ يب زثيط وبٖ٘ٛ ٔؼتجط ذٛاٞس ثٛز.اٚضاق ػبزي، ٔىبتجبت  -3تثصرٌ 

زض نٛضت ػسْ ا٘دبْ أٛض ٔحِٛٝ زض چبضچٛة زؾتٛضاِؼُٕ ٚ ػسْ اخطاي تهٕيٕبت ٞيبت أٙب تٛؾظ ضئيؽ  -4تثصرٌ 

ٕبوبٖ خعٚ قسٜ ِٚي وٚ ثب حىٓ ضييؽ ٞيبت أٙب، ضئيؽ وبٖ٘ٛ ػعَ  ثب عطح ٔٛضٛع ٚ تهٛيت زض ٞيبت أٙبوبٖ٘ٛ، 

 ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ ذٛاٞس ثٛز.  7-5قف ٘فط اػضبي غيطزِٚتي ٔٛضٛع ثٙس 

 . ٌطزززاض ٚظبيف ضئيؽ ٔي، زثيط وبٖ٘ٛ ػٟسٜٔدسز پؽ اظ ػعَ ضئيؽ وبٖ٘ٛ، تب ثطٌعاضي ظٔبٖ ا٘تربثبت -5تثصرٌ 

 ٌيطز. ٔي ثطٌعاضي ا٘تربثبت ٔدسز خٟت تؼييٗ ضئيؽ وبٖ٘ٛ زض اِٚيٗ خّؿٝ ٞيبت أٙب نٛضت -6تثصرٌ 
 

 

 دتيرخاوٍ کاوًن -د

 

 دتيرخاوٍ کاوًن -11مادٌ 

ػسْ  زض نٛضت .ذٛاٞس قسٚ خّؿبت وبٖ٘ٛ ٘يع زض ازاضٜ وُ ثطٌعاضٔحُ ازاضٜ وُ ٔؿتمط زض زثيطذب٘ٝ وبٖ٘ٛ  -11-1

ُ ٚ ثٝ ازاضٜ وتكىيُ خّؿبت وبٖ٘ٛ ثب ٘ظط ضئيؽ وبٖ٘ٛ ٔكرم ٔحُ زثيطذب٘ٝ ٚ ٚخٛز أىب٘بت وبفي زض ازاضٜ وُ، 

  ذٛاٞس قس. اػالْ 

   خّؿبت وبٖ٘ٛ زض ٞط ٔبٜ حسالُ يىجبض تكىيُ ذٛاٞس قس. -11-2

ثب ضاي ٔٛافك ٘هف ثٝ ػالٜٚ يه اػضبي حبضط زض خّؿٝ زاضاي اػتجبض اؾت ٚ ثبيس ثٝ أضبي  وبٖ٘ٛٔهٛثبت  -11-3

 زض خّؿٝ ثطؾس. يٗحبضط
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 7-5وبٖ٘ٛ اظ ثيٗ ذٛز قف ٘فط ضا ثٝ ػٙٛاٖ اػضبي ثٙس اػضبي ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ،  5ٔبزٜ  2ثب تٛخٝ ثٝ تجهطٜ  –تثصرٌ 

ٚ پيف اظ تكىيُ  )ثطاي زٚض اَٚوٙٙسثٝ ٔسيط وُ ٔؼطفي ٔيثب أضب ضئيؽ وبٖ٘ٛ ا٘تربة ٚ ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ  5ٔبزٜ 

 .قٛز(تٛؾظ ٔسيط وُ ا٘تربة ٔي 5، قف ٘فط ٔٛضٛع ٔبزٜ وبٖ٘ٛ

 

  تخصصي َایکارگريٌ -12مادٌ

ٞمبي  ومبضٌطٜٚ ٘ؿمجت ثمٝ تكمىيُ    ٚ يب تكريم ٞيبت أٙمب،   ٚ تبييس ضئيؽ وبٖ٘ٛ پيكٟٙبز اػضبتٛا٘س حؿت وبٖ٘ٛ ٔي

-تٟيٝ ٚ تٕٟيس عطحٔغطٚحٝ زض خّؿبت وبٖ٘ٛ،  ٞب ٚ پيكٟٙبزاتثطضؾي، انالح ٚ تىٕيُ عطح"خٟتٔٛضز٘يبظ ترههي 

 .الساْ ٕ٘بيس "اؾت وبٖ٘ٛػٟسٜ  زؾتٛضاِؼُٕ ثطٞبي الظْ ٚ ا٘دبْ ٚظبيف زيٍطي وٝ عجك 

 وبٖ٘ٛ تكىيُ ذٛاٞس قس.ٚ ػٙساِّعْٚ ثب حضٛض ٔكبٚضيٗ ٔٙترت  ٔطوت اظ اػضبترههي  ٞبيايٗ وبضٌطٜٚ -12-1

 .٘ظطاٖ زػٛت وٙستٛا٘س ثب تهٛيت اوثطيت اػضبي ذٛز ثطاي ٔكبٚضٜ اظ نبحتٔي وبضٌطٜٚٞط  -12-2

بٖ٘ٛ تؼيميٗ ٚ تٛؾمظ ضئميؽ ومبٖ٘ٛ     زض خّؿبت وٞب، ٚ ٕٞچٙيٗ ػٙبٚيٗ وبضٌطٜٚ وبضٌطٜٚٞط ٚ اػضبي ٔؿئَٛ  -12-3

 خٟت تأييس ثٝ ٞيبت أٙب ٔؼطفي ذٛاٞس قس.

 

 تاميه تًدجٍ کاوًن: -13مادٌ 

 ثبقس:ٔحُ تبٔيٗ ثٛزخٝ ؾبِيب٘ٝ وبٖ٘ٛ ثٝ قطح شيُ ٔي

 ٞبي ٔبِي ٞيبت أٙب وٕه -1

 ٞبي ٔبِي اػضبي وبٖ٘ٛوٕه -2

 اػضبي وبٖ٘ٛٚضٚزي ٚ حك ػضٛيت ؾبِيب٘ٝ  -3

 اقربل حميمي ٚ حمٛليؾبيط  ٞبي ٔبِيوٕه-4

وبٖ٘ٛ ومبضآفطيٙي اؾمتبٖ   زٚ ٘فط اظ اػضبي ثٝ ٘بْ  خبضي ة٘ؿجت ثٝ افتتبح حؿبضئيؽ يب زثيط ٞيبت أٙب ثبيس  - 1 تثصرٌ

الساْ ٚ ٘ؿجت ثٝ ٘ظبضت ثمط   ظيط ٔدٕٛػٝ ٚظاضت)ثب٘ه تٛؾؼٝ تؼبٖٚ ٚ يب ثب٘ه ضفبٜ وبضٌطاٖ( ٞبي زِٚتيثب٘هزض يىي اظ 

 ٞب اظ ايٗ حؿبة الساْ الظْ ضا ٔؼَٕٛ ٕ٘بيس. ٞبت وبٖ٘ٛ ٚ پطزاذت ٞعيٙٝٚاضيع وّيٝ ٚخٛ

وّيٝ اؾٙبز ٚ ٔساضن ٔبِي ٚ تؼٟسآٚض ثب أضب ٔكتطن ضئيؽ ٞيبت أٙب ٚ ضئيؽ وبٖ٘ٛ ٚ ٕٞطاٜ ثب ٟٔمط ومبٖ٘ٛ    -2تثصرٌ 

 ٔؼتجط ذٛاٞس ثٛز. 

ٞبي ٔبِي وبٖ٘ٛ تٟيٝ اظ زضآٔسٞب ٚ ٞعيٙٝ ضيبؾت وبٖ٘ٛ ٔٛظف اؾت زض ٞط خّؿٝ ٞيبت أٙب، ٌعاضقي ٔىتٛة -3تثصرٌ 

 اي ضا ثٝ ضئيؽ ٞيبت أٙب تمسيٓ ٕ٘بيس. ٚ ضٕٗ لطائت آٖ، ٘ؿرٝ

 

 َامًقت کاوًن شًرای مرکسی -14مادٌ 

 قٛضاي ٔطوعي  ،ٞبي وبضآفطيٙي ؾطاؾط وكٛضثيٗ وبٖ٘ٛ ٕٞبٍٞٙيثطلطاضي تؼبُٔ ٚ ايدبز ثٝ ٔٙظٛض 
ٔيبٖ ٞبي اؾتب٘ي وٝ ثيكتطيٗ ضاي ضا اظ اظ ضٚؾبي وبٖ٘ٛ اِجسَ(٘فط ػّي 2انّي ٚ  ٘فط ػضٛ 5)٘فط 7ٔتكىُ اظ ٞب وبٖ٘ٛ
-ٞبي وبضآفطيٙي اؾتبٖٔتكىُ اظ وبٖ٘ٛ غيطزِٚتئّي ا٘دٕٗ يه  ٌيطينٛضت ٔٛلت تب ظٔبٖ قىُثٝ وؿت وٙٙس، ذٛز

  تكىيُ ذٛاٞس قس.ٞب، 
فؼبِيت ٘تربة ٚ ايه ٘فط ثٝ ػٙٛاٖ زثيط قٛضا  ٚ ضايه ٘فط ثٝ ػٙٛاٖ ضييؽ قٛ ،اوثطيت٘فط ػضٛ قٛضا، ثب ضاي  5اظ 

 ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز. 
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زض عي ايٗ زٚ ؾبَ، اػضبي قٛضا ٔٛظفٙس ٘ؿجت ثٝ تكىيُ ا٘دٕٗ ؾبَ ثٛزٜ ٚ  2 حساوثط قٛضأست فؼبِيت  -1تثصرٌ

 الساْ ٕ٘بيٙس. ّٔي غيطزِٚتي

 وٙٙس. ٔي ٚ ثٝ زفتط اػالْتربة اي ذٛز ا٘ضا ثطاي ا٘دبْ أٛض زثيطذب٘ٝ ٔىبٖ ثبثتي ،اػضبي قٛضا -2تثصرٌ

ثطضؾي اػتطاضبت احتٕبِي ثٝ ػٟسٜ زفتط اؾت ٚ پؽ اظ عي ٔطاحُ ٚ زض نٛضت  ٚ ٘ظبضت ثط ا٘تربثبت قٛضا -3 تثصرٌ

 تبييس ا٘تربثبت، اػتجبض٘بٔٝ اػضبي قٛضا ثٝ ٚؾيّٝ ٔؼبٖٚ تٛؾؼٝ وبضآفطيٙي ٚ اقتغبَ ٚظاضت أضب ٚ اثالؽ ذٛاٞس قس. 

 

 شًرايظایف  -15مادٌ 

 زثيط اظ ثيٗ ذٛز ا٘تربة ضييؽ ٚ -15-1

 ٞبٕٞبًٞٙ وبٖ٘ٛ٘بٔٝ زاذّي تٟيٝ ٚ تهٛيت آئيٗ -15-2

 ٞبٞبي وبضآفطيٙي اؾتبٖثطلطاضي تؼبُٔ ٔؿتٕط ثب وبٖ٘ٛ -15-3

 ٞبؾبظي ثيٗ وبٖ٘ٛٞبي اؾتب٘ي ٚ قجىٝوبٖ٘ٛثيٗ ايدبز ٕٞبٍٞٙي  -15-4

 طيٙي ٚ اضايٝ ٘ظطٞبي ٔكٛضتيپبؾد ثٝ اؾتؼالٔبت زفتط تٛؾؼٝ وبضآف -15-5

 غيطزِٚتي وبضآفطيٙئّي الساْ ثطاي تكىيُ ا٘دٕٗ  -15-6

 

٘حٜٛ تكىيُ ٚ ازاضٜ خّؿبت، ، ٞبوبٖ٘ٛاػضبي  ػضٛيتٚ ٘حٜٛ قبُٔ قطايظ ٞب ٕٞبًٞٙ وبٖ٘ٛ ٘بٔٝ زاذّيآييٗ - تثصرٌ

، ٚضٚزي ٚ حك ٞبثطي ٔرهٛل وبٖ٘ٛ، تٟيٝ ٟٔط ٚ ؾطٞب، ٘حٜٛ تبٔيٗ ٔبِي وبٖ٘ٛ٘حٜٛ ٚ ضٛاثظ ثطٌعاضي ا٘تربثبت

 ٔبٜ پؽ اظ ا٘تربثبت تٟيٝ ذٛاٞس قس.ٚ حساوثط ؾٝ قٛضاتٛؾظ ٚ... اؾت وٝ  ػضٛيت اػضب
 

اظ تبضيد اثالؽ، خبيٍعيٗ زؾتٛضاِؼُٕ اثالغي ثبقس وٝ ٔي تجهطٜ 25ٔبزٜ ٚ  16ايٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٔكتُٕ ثط  -16مادٌ 

اظ ؾٛي  ٞبي خسيستسٚيٗ لٛا٘يٗ ٚ زؾتٛضاِؼُٕ، انالح ٚ يب بٖ ِغٛظٔٚ تب  ٌطززٔي 21/7/89 ٔٛضخ 69197قٕبضٜ 

 .ثبقسٔي االخطاٞب الظْ، تٛؾظ اؾتبٖٚظاضت
 


