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هقذهِ:
زض ضاؾتبی پیبز ٜؾبظی اٞساف "ؾٙس زا٘كٍب ٜاؾالٔی"ٔ ،هٛة خّؿٛٔ 735 ٝضخ  1392/04/25قٛضای ػبِی ا٘مالة فطٍٙٞی ،ثب تبویس ثط
اخطای السأبت ضاٞجطز ٘ 4ظبْ پػٞٚف  ٚفٙبٚضی ٔجٙی ثط ساهاًذّی ٍ ّذفوٌذساسی بزًاهِ ّای پژٍّشی بزاساس هشیت ّای
ًسبی ٍ رقابتی ٍ هأهَریت گزایی داًشگاُ ّا ٍ هزاکش پژٍّشی ،الساْ ٘ 4-7ظبْ پػٞٚف  ٚفٙبٚضی ٔجٙی ثط سیاست گذاری ٍ
بزًاهِ ریشی بِ هٌظَر ارتباط هستوز ٍ ّن افشا بیي سِ جزیاى تَلیذ ،اًتشار ،کاربزد ٍ تَسؼِ داًش  ٚالساْ ٘ 1-3ظبْ ٔسیطیتی
ٔجٙی ثط عزاحی ًظام ّوکاری داًشگاُ با بخش ّای هختلف بزای حضَر اثزبخش داًشگاُ در جاهؼِ ،ایدبز "وبٖ٘ٞٛبی
زا٘كٍب ،ٜنٙؼت  ٚخبٔؼ "ٝزض زؾتٛض وبض "پػٞٚكٍب ٚ ٜقجى ٝآظٔبیكٍبٞی" لطاض ٌطفت ٚ ٝثط ٔجٙبی آٖ آییٗ٘بٔ ٝحبضط تٟی ٚ ٝتسٚیٗ قسٜ
اؾت.
اظ خّٕ ٝوبضوطزٞبی زا٘كٍب ٜاؾالٔی ٔی تٛاٖ ث ٝآٔٛظـ ،پػٞٚف  ٚذسٔبت اقبض ٜوطز؛ ٕٞچٙیٗ ؾ ٝوبضوطز انّی تِٛیس ،ا٘تمبَ  ٚتٛظیغ
زا٘ف اظ خّٕٚ ٝظبیف زا٘كٍب ٜاؾالٔی اؾت  .اٌط ایٗ ؾ ٝوبضوطز زض حٛظٞ ٜبی ترهم ذٛز ثطضؾی قٛزٔ ،ی تٛاٖ چٙیٗ اؾتٙجبط وطز و،ٝ
ثطای ضؾیسٖ ث ٝزا٘كٍبٞی وٞ ٝسف آٖ اضتمبی تٛاٖ نٙؼتی  ٚالتهبزی وكٛض اؾت ،ایٗ وبضوطزٞب ثبیس ترههی تط ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز .اظ
ایٗ ض ،ٚضٚیىطزٞبی غبِت زا٘ك ٍب ٜزض حٛظٞ ٜبی آٔٛظـ ،پػٞٚف  ٚفٙبٚضی ثبیس اظ ػطضٔ ٝحٛضی ث ٝتمبضبٔحٛضی  ٚتبویس ثط ٘یبظٞبی
خبٔؼ ٚ ٝنٙؼت زٌطزیؿی یبثس ،ث ٝؾرٙی زیٍط تؼبٔالت فؼبَ  ٓٞ ٚافعای زا٘كٍبٞ ٜب ثب ٔحیظ پیطأ ٖٛث ٝعٛض ػبْ  ٚنٙؼت ث ٝعٛض ذبل،
یىی اظ ٔجب٘ی تٛؾؼ ٝزا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚغبِجبت خبٔؼ ٝاظ ایٗ ٟ٘بز پیچیس ٚ ٜؾط٘ٛقت ؾبظ ثٛز ٚ ٜتؼبٔالت ٌؿتطز ٚ ٜپیٛؾت ٝزا٘كٍبٞ ٜب ثب ٔحیظ
ٞبی ٘عزیه  ٚزٚض ؾیبؾی ،اختٕبػی ،التهبزی ،فطٍٙٞی  ٚظیؿت ٔحیغی یه ضطٚضت ثطای ثمب  ٚپبیساضی زا٘كٍبٔ ٜی ثبقس؛ و ٝوٓ
تٛخٟی ثٔ ٝحیظ  ٚتحٛالت آٖ ٔی تٛا٘س ٘مف آفطیٙی زا٘كٍب ٜضا زض خبٔؼ ٝوٓ ضً٘ ؾبظز .ثٙبثطایٗ ثب ػٙبیت ث ٝایٙى ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ
ضؾبِت ٞبی زا٘كٍب ،ٜاضتجبط ٔؿتٕطٛٔ ،ثط ٙٔ ٚبؾت ثب نٙؼت  ٚخبٔؼ ٝزض ضاؾتبی پیكجطز اٞساف ػّٕی ،پػٞٚكی  ٚفٙبٚضی  ٚحُ ٔؿبئُ
نٙؼت  ٚخبٔؼ ٝاؾت و ٝزض ضاؾتبی ا٘دبْ آٖ وبٖ٘ٞٛبی زا٘كٍب ،ٜنٙؼت  ٚخبٔؼ٘ ٝمف وّیسی ذٛاٙٞس زاقت.

هادُ  -1تؼاریف ٍ اختصارات:
 -1-1زا٘كٍبٙٔ :ٜظٛض ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾت.
 -2-1پػٞٚكٍبٙٔ :ٜظٛض ،پػٞٚكٍب ٚ ٜقجى ٝآظٔبیكٍبٞی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾت.
 -3-1نٙؼتٔ :كتُٕ ثط وّی ٝفؼبالٖ التهبزی ،اػٓ اظ ثٍٙبٜٞبی تِٛیسی  ٚذسٔبتی ،قطوتٞبی نٙؼتی  ٚوؿت  ٚوبضٞبیی اؾت و ٝزض یه
اؾتبٖ یب ٔٙغم ٝخغطافیبیی ٔكرم فؼبِیت زاض٘س.
 -4-1خبٔؼ :ٝزض یه ٔف ْٟٛؾبذتبضٌطایب٘ ،ٝخبٔؼ ٝضا ٔی تٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ثؿتط التهبزی ،نٙؼتی  ٚفطٍٙٞی ٔتكىُ اظ ٔدٕٛػٔ ٝتٛٙػی اظ
افطاز زا٘ؿت و ٝضٕٗ ٔتٕبیع ثٛزٖ اظ یىسیٍط ٕٛٞاض ٜثب  ٓٞزض تؼبُٔ ا٘س  ٚضٚاثظ ػیٙی ثیٗ آٟ٘ب ثطلطاض اؾت.
ٟ٘ -5-1بزٞبی اختٕبػیٟ٘ :بز ٚاغٜای ػٕٔٛی زضثطٌیط٘س ٜازاض ،ٜؾتبز ،وٕیت ،ٝثٙیبز ،ؾبظٔبٖ ،اضٌبٖ ،تؼب٘ٚیٟ٘ ،ضت ،خٕؼیت ،ا٘دٕٗ،
ؾطپطؾتیٔ ،طوع ،وب٘ ،ٖٛآٔٛظقٍبٔ(ٜساضؼ ،زا٘كٍبٜٞب  ٚحٛظٞ ٜبی ػّٕیٚ ،)ٝظاضترب٘ ،ٝقطوت ،تكىُٔ ،ؤؾؿ ،ٝثٍٙبٔ ،ٜدٕغ ،حعة،
خج ،ٟٝقٛضا ،قطوت ،ذبٌ٘ ،ٝطٞ ،ٜٚیئت ،ؾطا ،زفتط ،قجى ٚ ٝغیط ٜاؾت؛ ٟ٘بز اختٕبػی و ٝزض ٔٛاضزی ٔؤؾؿ ٝیب ؾبظٔبٖ اختٕبػی ٘یع ٘بٔیسٜ
قسٜاؾت یىی اظ ؾبذتبضٞبی اختٕبػی اؾتٟ٘ .بزٞب ،ؾبذتبضٞب  ٚؾبظٚوبضٞبی ٘ظٓ ٕٞ ٚىبضی ٞؿتٙس و ٝضفتبض ٌطٜٞٚبی ا٘ؿب٘ی ضا زض
اختٕبػبت ٔؼیٗ ضاٞجطی ٔیوٙٙسٟ٘ .بزٞب ،اظ عطیك اٞساف  ٚپبیساضی اختٕبػی  ٚظ٘سٌیٞب ٔ ٚمبنس افطاز ا٘ؿب٘ی ثبظقٙبؾی ٔیق٘ٛس  ٚثب
ؾبذتٗ  ٚتمٛیت لٛاػس ،ضفتبض افطاز ضا زض ٔٙبؾجبت اختٕبػی ٞسایت ٔیوٙٙس.
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 -6-1وب٘ ٖٛزا٘كٍب ،ٜنٙؼت ٚخبٔؼ :ٝوب٘ ٖٛزا٘كٍب ،ٜنٙؼت  ٚخبٔؼ ،ٝؾبذتبضی تهٕیٓ ؾبظ زض ٔدٕٛػ ٝزا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾت؛ و ٝزض
ضاؾتبی اضتجبط ٔؿتٕط ٛٔ ٚثط ثب نٙؼت  ٚخبٔؼٝ؛ ث ٝز٘جبَ تحمك زؾتبٚضزٞبی ػّٕی ،پػٞٚكی  ٚفٙبٚضی زض ضاؾتبی پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب  ٚحُ
ٔؿبئُ نٙؼت  ٚخبٔؼ ٝزض وكٛض  ٚزض ٟ٘بیت  ،یىپبضچٍی ّٕٔٛؼتط فؼبِیتٞبی زا٘كٍب ٜزض اضتجبط ثب نٙؼت  ٚخبٔؼٔ ،ٝؿئِٛیت ایٗ ظٔیٝٙ
ترههی ضا ثط ػٟس ٜزاضز.
 -7-1قٛضاٙٔ :ظٛض ،قٛضای ػبِی پػٞٚف زا٘كٍب ٜاؾت.
 -8-1وٕیتٙٔ :ٝظٛض ،وٕیتٞٝبی ضاٞجطی اؾتب٘ی زا٘كٍب ،ٜنٙؼت  ٚخبٔؼ ٝاؾت.
 -9-1وبضٌطٞ ٜٚب :زض ضاؾتبی ٘یبظٞب  ٚحُ ٔؿبئُ  ٚچبِف ٞبی نٙؼت یب خبٔؼ ٝتكىیُ ٌطزیسٔ ٚ ٜؿئِٛیت یه ظٔی ٝٙترههی ضا ثط ػٟسٜ
زاض٘س.
 -10-1زثیطذب٘ٙٔ :ٝظٛض ،ازاض ٜوُ وب٘ٞ ٖٛبی زا٘كٍب ،ٜنٙؼت  ٚخبٔؼٔ ٝی ثبقس؛ ؤ ٝحُ آٖ زض پػٞٚكٍب ٚ ٜقجىٞ ٝبی آظٔبیكٍبٞی لطاض
زاضز.
-11-1وب٘ٞ ٖٛبی اؾتب٘یٙٔ :ظٛض  ،وب٘ٞ ٖٛبی زا٘كٍب ، ٜنٙؼت  ٚخبٔؼ ٝو ٝزض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ ٞب تكىیُ  ٚزض یىی اظ ظٔیٝٙ
ٞبی ترههی ثرف نٙؼت فؼبِیت زاض٘س.

هادُ -2اّذاف:
 -1-2افعایف ٍٕٞطاییٕٞ ،بٍٙٞی  ٓٞ ٚافعایی ثیٗ ػٙبنط تبثیط ٌصاض زض قىُ زٞی  ٚتٛؾؼ٘ ٝظبْ پػٞٚكی زض زا٘كٍب ٚ ٜاضتمبی تؼبُٔ
زا٘كٍب ٜثب نٙؼت ٚخبٔؼٝ؛
 -2-2قٙبؾبیی چبِف ٞب ،تسٚیٗ ضاٞىبضٞب  ٚاضائ ٝپیكٟٙبز ثطای ضفغ ٔٛا٘غ تٛؾؼ ٝوٕی  ٚویفی ضٚاثظ  ٚتؼبٔالت زا٘كٍب ٜثب نٙؼت  ٚخبٔؼ،ٝ
زض ضاؾتبی تحمك ؾیبؾتٞبی والٖ زا٘كٍبٜ؛
 -3-2ایدبز قجى ٝای اظ اػضبی ٞیبت ػّٕی ،زا٘كدٛیبٖٔ ،سیطاٖ نٙبیغ ٟ٘ ٚبزٞبی اختٕبػی زض خٟت ضفغ ٘یبظٞبی نٙؼت  ٚخبٔؼٝ؛
 -4-2قٙبؾبیی فطنتٞبی ٔٛخٛز خٟت وٕه ث ٝثٟجٛز ٌ ٚؿتطـ تؼبُٔ زا٘كٍب ٜثب نٙؼت  ٚخبٔؼ.ٝ

هادُ  -3ارکاى کاًَى ّای داًشگاُ صٌؼت ٍ جاهؼِ:
 -1-3قٛضای ػبِی پػٞٚف زا٘كٍبٜ
 -2-3زثیطذب٘ٝ
 -3-3وٕیتٞٝبی ضاٞجطی اؾتب٘ی
 -4-3وب٘ٞ ٖٛبی اؾتب٘ی

هادُ -4ساختار:
 -1-4شَرای ػالی پژٍّش داًشگاُ:
قٛضای ػبِی پػٞٚف ،ثبالتطیٗ ٔطخغ تهٕیٌٓیطی  ٚؾیبؾت ٌصاضی زض حٛظ ٜپػٞٚف اؾت.
 -1-1-4اػضبی قٛضا:
اػضبی قٛضای ػبِی پػٞٚف ثب حىٓ ضیبؾت ٔحتطْ زا٘كٍبٙٔ ٜهٛة ٔیق٘ٛس.
تجهط :1ٜحؿت ٔٛضٛػبتی و ٝزض زؾتٛض وبض قٛضا لطاض ٔی ٌیطز ،اظ افطاز حمیمی  ٚحمٛلی زا٘كٍب ٜخٟت قطوت زض خّؿبت (ثس ٖٚحك
ضای) زػٛت ث ٝػُٕ ٔی آیس.
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تجهطٔ :2ٜست حىٓ ؾ ٝػض ٛذجط ٜقٛضا (زٚؾبَ) اؾت  ٚتٕسیس حىٓ ،لغغ ٕٞىبضی  ٚا٘تربة اػضبی خسیس ثب تبییس ٘بیت ضئیؽ قٛضا
ا٘دبْ ٔی ٌیطز.
تجهط :3ٜخّؿبت قٛضا ث ٝعٛض ضؾٕی ٞط چٟبض ٔب ٜیه ثبض تكىیُ ٔی قٛز؛  ٚثٙب ث ٝضطٚضت ،خّؿ ٝفٛق اِؼبز ٜتكىیُ ذٛاٞس قس.
ٚ -2-1-4ظبیف قٛضا:
 -1-2-1-4تسٚیٗ  ٚتهٛیت ؾیبؾتٞب  ٚضاٞجطزٞبی ٘ظبضتی والٖ وٕیتٞ ٝبی ضاٞجطزی  ٚوبٖ٘ٞٛبی اؾتب٘ی؛
 -2-2-1-4تؼییٗ قبذمٞبی اضظیبثی ػّٕىطز  ٚضتج ٝثٙسی وبٖ٘ٞٛب؛
 -3-2-1-4تؼییٗ قبذم ٞبی اضظیبثی ػّٕىطز وٕیتٞ ٝبی ضاٞجطی؛
 -4-2-1-4پبؾرٍٛیی  ٚتهٕیٌٓیطی زض ذهٛل ٔؿبئُٔ ،كىالت  ٚپیكٟٙبزٞبی ٔغط قس ٜاظ ؾٛی وٕیتٞٝبی ضاٞجطی اؾتب٘ی؛
 -5-2-1-4ثطضؾی ٌعاضـ زثیطذب٘ ٝزض ذهٛل فؼبِیت ؾبال٘ ٝوٕیتٞ ٝبی ضاٞجطی؛
 -6-2-1-4ثطضؾی ٌعاضـ زثیطذب٘ ٝزض ذهٛل ثط٘ٚساز فؼبِیت ؾبال٘ ٝوب٘ٞ ٖٛب؛
 -7-2-1-4تدسیس ٘ظط زض ؾیبؾت ٞب  ٚضاٞجطزٞبی اخطایی ٔٛخٛز ،ثط اؾبؼ ثطضؾی ٘تبیح ٌعاضـ فؼبِیت ؾبال٘ ٝوٕیتٞ ٝبی ضاٞجطی ٚ
ثط٘ٚساز فؼبِیت وب٘ٞ ٖٛب.

 -2-4کویتِ راّبزی:
وٕیت ٝضاٞجطی ٔؿئ َٛحؿٗ اخطای ٚظبیفی اؾت و ٝثٛٔ ٝخت ضٛاثظ ٔ ٚمطضات ثط ػٟس ٜوب٘ ٖٛاؾت.
 -1-2-4اػضبی وٕیت:ٝ
 -1-1-2-4ضئیؽ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ(ضئیؽ)
 -2-1-2-4ضئیؽ قٛضای پػٞٚف  ٚفٙبٚضی اؾتبٖ(٘بیت ضئیؽ)
-3-1-2-4ضئیؽ زثیطذب٘ٞ ٝیأت أٙبی اؾتبٖ(زثیط)
 -4-1-2-4ضئیؽ قٛضای ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚالتهبز زا٘ف ثٙیبٖ اؾتبٖ (ػض)ٛ
 -5-1-2-4ضئیؽ قٛضای ازاضی ٔبِی اؾتبٖ(ػض)ٛ
ٕ٘-6-1-2-4بیٙس(ٜثبالتطیٗ ؾغح ٔسیطیتی) أٛض حمٛلی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ(ػض)ٛ
ٕ٘-7-1-2-4بیٙس(ٜثبالتطیٗ ؾغح ٔسیطیتی) حطاؾت زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ(ػض)ٛ
 -8-1-2-4زٕ٘ ٚبیٙس ٜاظ نٙبیغ ٔغط اؾتبٖ ث ٝتبییس ضئیؽ وٕیت(ٝػض)ٛ
ٕ٘ -9-1-2-4بیٙس ٜاتبق ثبظضٌب٘ی اؾتبٖ(ػض)ٛ
ٕ٘ -10-1-2-4بیٙس ٜزثیطذب٘ ٝپبیف آظاز اؾتبٖ(ػض)ٛ
ٕ٘ -11-1-2-4بیٙس ٜیب یىی اظ ٔؼب٘ٚیٗ اؾتب٘ساضی(ػض)ٛ
ٕ٘ -12-1-2-4بیٙس ٜازاض ٜاؾتب٘ساضز اؾتبٖ(ػض)ٛ
 -13-1-2-4ضئیؽ ٔطوع ذسٔبت آظٔبیكٍبٞی  ٚتحمیمبتی اؾتبٖ(ػض)ٛ
 -14-1-2-4ؾطپطؾت ضاٜا٘ساظی ؾطای ٘ٛآٚضی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ(ثٕ٘ ٝبیٙسٌی اظ ؾطاٞبی ٘ٛآٚضی اؾتبٖ) (ػض)ٛ
 -15-1-2-4ز ٚتٗ اظ اػضبی ٞیأت ػّٕی وبضزاٖ ،نبحت ٘ظط  ٚثب تدطث ٝزض أٛض تؼبٔالت زا٘كٍب ٜثب نٙؼت  ٚخبٔؼ ٝث ٝتبییس ضئیؽ
وٕیت(ٝػض)ٛ
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تجهط :1ٜحىٓ ضئیؽ وٕیت ٝضاٞجطی ثب أضبی زثیط قٛضا  ٚحىٓ اػضبی وٕیت ٝضاٞجطی ثب أضبی ضئیؽ وٕیت ٝنبزض  ٚضؾٕیت ٔی یبثس.
تجهط :2ٜخّؿبت وٕیت ٝث ٝعٛض ػبزی ٞط ؾٔ ٝب ٜیه ثبض تكىیُ ٔی قٛز؛ و ٝثٙب ث ٝضطٚضت  ٚتبییس ضئیؽ وٕیت ،ٝخّؿ ٝفٛق اِؼبز ٜتكىیُ
ذٛاٞس قس.
تجهط :3ٜخّؿبت وٕیت ٝثب حضٛض حسالُ  11ػض(ٛضئیؽ یب ٘بیت ضئیؽ ،زثیط  )...ٚضؾٕیت ٔی یبثس؛ ٔ ٚهٛثبت آٖ ثب تبییس حسالُ  9ػض،ٛ
ٔؼتجط  ٚلبثُ اخطا اؾت؛ ٔؿئِٛیت تٟی ٚ ٝتٙظیٓ نٛضتدّؿبت ثب زثیط وٕیتٔ ٝی ثبقس؛ ٘ؿر ٝانّی نٛضتدّؿ ٝثٕٞ ٝطأ ٜؿتٙسات ٔطتجظ زض
ٔحُ اؾتمطاض وٕیتٍٟ٘ ٝساضی ٔیقٛز.
تجهطٔ :4ٜست حىٓ ز ٚػض ٛذجط ٜوٕیتٕ٘ ٚ ٝبیٙسٌبٖ نٙبیغ ٔغط اؾتبٖ (یهؾبَ) اؾت.
تجهط :5ٜحؿت ٔٛضٛػبتی و ٝزض زؾتٛض وبض وٕیت ٝلطاض ٔی ٌیطز ،ثٙب ث ٝضطٚضت ،اظ افطاز شیهال خٟت قطوت زض خّؿ ٝوٕیت( ٝثس ٖٚحك
ضای) ٔیتٛاٖ زػٛت ٕ٘ٛز.
ٚ -2-2-4ظبیف وٕیت ٝضاٞجطی:
 -1-2-2-4ضاٞجطی ٔ ٚسیطیت والٖ فؼبِیت وبٖ٘ٛ؛
 -2-2-2-4اثالؽ آییٗ ٘بٔٞ ٝب ،قی٘ ٜٛبٔٞ ٝب  ٚثركٙبٔٞ ٝب ث ٝوبٖ٘ٛ؛
 -3-2-2-4حٕبیت  ٚظٔی ٝٙؾبظی الظْ خٟت تؼبُٔ وب٘ ٖٛثب زؾتٍبٞ ٜبی اخطایی وكٛض  ٚزیٍط ٔٛؾؿٞ ٝب ٔ ٚطاخغ شیطثظ؛
 -4-2-2-4ثطضؾی  ٚالساْ ضٚی ٔؿبئُٔ ،كىالت  ٚپیكٟٙبزٞبی ٔغط قس ٜاظ ؾٛی وبٕ٘ٞ ٚ ٖٛچٙیٗ اضؾبَ ٔٛاضز ذبضج اظ حیغٚ ٝظبیف
وٕیت ٝث ٝزثیطذب٘ ،ٝخٟت عط زض قٛضا ٕٞ ٚچٙیٗ پیٍیطی آٖ اظ زثیطذب٘ٝ؛
٘ -5-2-2-4ظبضت  ٚاضظیبثی ػّٕىطز وب٘ ٖٛثط اؾبؼ قبذم ٞب  ٚچبضچٛة اضظیبثی ٔهٛة زض قٛضا؛
 -6-2-2-4اضائ ٝذسٔت یب ٞطٌ ٝ٘ٛحٕبیت اظ وب٘ ٖٛثب ٞسف ثٟجٛز ػّٕىطز آٖ؛
 -7-2-2-4ثطضؾی  ٚتبییس اِٚی ٝزضذٛاؾت تبؾیؽ وب٘ ٖٛیب تٕسیس فؼبِیت آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاضز ٔطثٛط ثِ ٝغٔ ٛدٛظ فؼبِیت وب٘ ٚ ،ٖٛاضؾبَ
آٖٞب ث ٝزثیطذب٘ ٝخٟت تبییس ٟ٘بیی تٛؾظ قٛضا؛
 -8-2-2-4اعالع ضؾب٘ی ٔٙبؾت ٛٔ ٚثط ثطای خصة اػضبی وب٘ ،ٖٛثب اِٛٚیت ٚاحسٞبی زا٘كٍبٞی؛
 -9-2-2-4ثطضؾی  ٚاػالْ ٘ظط زض ذهٛل نالحیت ٞبی ػٕٔٛی ،ػّٕی ٟٔ ٚبضتی ٔتمبضیبٖ ػضٛیت زض وبٖ٘ٛ؛
 -10-2-2-4ثطضؾی اِٚیٛٔ ٝاضز ترّف ،ا٘حالَ  ٚاتٕبْ ٔبٔٛضیت وبٖ٘ٛ؛
 -11-2-2-4عطاحی  ٚاخطای ؾبظوبضٞبی الظْ ثٙٔ ٝظٛض ؾٙدف ٔؿتٕط ٔجتٙی ثط ثط٘ٚساز فؼبِیت وب٘ ٖٛزض خٟت پبؾرٍ ٛثٛزٖ  ٚثٟی ٝٙؾبظی
فؼبِیت آٖ؛
 -12-2-2-4اضائٌ ٝعاضـ ؾبال٘ ٝخبٔغ  ٚزلیك اظ فؼبِیت وٕیت ٝث ٝزثیطذب٘ٝ؛
 -13-2-2-4اضائٌ ٝعاضـ ؾبال٘ ٝخبٔغ  ٚزلیك اظ فؼبِیت ٘ ٚتبیح اضظیبثی ػّٕىطز وب٘ ٖٛث ٝزثیطذب٘.ٝ

 -3-4دبیزخاًِ:
زثیطذب٘ ٝقٛضا زض پػٞٚكٍب ٚ ٜقجى ٝآظٔبیكٍبٞی زا٘كٍب ٜاؾتمطاض زاضز؛  ٚثٛ٘ ٝػی اضتجبط زٚعطفٔ ٝیبٖ قٛضا ،وٕیتٞٝبی ضاٞجطی ٕٞ ٚچٙیٗ
وب٘ٞ ٖٛبضا ثطلطاض ٔی وٙس.
ٚ -1-3-4ظبیف زثیطذب٘:ٝ
 -1-1-3-4تسٚیٗ آییٗ ٘بٔ ،ٝقی٘ ٜٛبٔ ٚ ٝثركٙبٔ ٝثط ٔجٙبی ٔهٛثبت قٛضا  ٚاثالؽ آٖ ث ٝوٕیتٞ ٝبی ضاٞجطی ٔؿتمط زض اؾتبٖ ٞب؛
 -2-1-3-4ایدبز ؾبٔب٘ ٝثب٘ه اعالػبتی خبٔغ  ٚیىپبضچ ٝوب٘ٞ ٖٛبی اؾتب٘ی ثب ٕٞىبضی ازاضات ؾتبزی شیطثظ زا٘كٍبٜ؛
٘ -3-1-3-4ظبضت  ٚاضظیبثی فؼبِیت وٕیتٞ ٝبی ضاٞجطی؛
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 -4-1-3-4نسٚض ٔدٛظ تبؾیؽ ،تٕسیس یب ِغٔ ٛدٛظ فؼبِیت وبٖ٘ٛ؛
٘ -5-1-3-4ظبضت ثط اخطایی قسٖ زضؾت  ٚوبُٔ ؾیبؾت ٞب  ٚضاٞجطزٞبی ٔهٛة قٛضا و ٝزض لبِت آییٗ ٘بٔٞ ٝب ،قی٘ ٜٛبٔٞ ٝب  ٚثركٙبٔٝ
ٞب ،ث ٝوٕیتٞ ٝبی ضاٞجطی  ٚثٚ ٝاؾغ ٝوٕیتٞ ٝب ث ٝوب٘ٞ ٖٛب اثالؽ قس ٜاؾت؛
 -6-1-3-4ثطضؾی  ٚخٕغ ثٙسی ٌعاضـ ػّٕىطز اضؾبِی وٕیتٞ ٝبی ضاٞجطزی  ٚتّفیك آٖ ثب ٘تبیح حبنُ اظ ٘ظبضت  ٚاضظیبثی آٖ ٞب؛
 -7-1-3-4ثطضؾی  ٚخٕغ ثٙسی ٌعاضـ ػّٕىطز اضؾبِی وب٘ٞ ٖٛب؛
 -8-1-3-4ثطضؾی  ٚخٕغ ثٙسی ٔؿبئُٔ ،كىالت  ٚپیكٟٙبزٞبی اضؾبِی اظ وٕیتٞ ٝب ،خٟت عط زض قٛضا؛
 -9-1-3-4ثطضؾی ،خٕغ ثٙسی  ٚآٔبز ٜؾبظی ٔٛاضز ٔطثٛط ث ٝزض ذٛاؾت تبؾیؽ یب ِغٔ ٛدٛظ  ٚا٘حالَ وب٘ٞ ٖٛب ،اضؾبِی  ٚتبییس قسٜ
تٛؾظ وٕیتٞٝبی ضاٞجطی ،خٟت عط زض قٛضا ثطای اظٟبض ٘ظط ٟ٘بیی؛
 -10-1-3-4ؾبیط أٛض ٔح ِٝٛاظ ؾٛی قٛضا.

شورای عالی
سیاستگذاری

دبیزخانه شورا

کمیته های راهبزی

کانون های استانی

قٕبیی اظ ؾغ ٛتهٕیٓ ؾبظی  ٚاخطایی فؼبِیت وب٘ٞ ٖٛب

هادُ  – 5کاًَى ّا
ٍ - 1-5ظایف کاًَى ّا:
 -1-1-5قٙبؾبیی  ٚثطضؾی ظطفیت ٞبی ٔٛخٛز ٚاحسٞبی زا٘كٍبٞی؛
 -2-1-5ثطضؾی ظطفیت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛالتهبزی زض ٔٙغم ٝخغطافیبیی ٔٛضز ٘ظط؛
 -3-1-5تطغیت اػضبی ٞیأت ػّٕی ٚاحسٞبی زا٘كٍبٞی خٟت اضائ ٝعط ٞبی پیكٟٙبزی(پطٚپٛظاَ)؛
 -4-1-5قٙبؾبیی نٙبیغ غیطفؼبَ  ٚقىؿت ذٛضز ٜزض اؾتبٖ ٞب  ،ػبضض ٝیبثی  ٚوٕه ث ٝضا ٜا٘ساظی آٟ٘ب؛
 -5-1-4اضائ ٝؾبظ  ٚوبض ٔٙبؾت ثطای تؿٟیُ  ٚافعایف خصة عط ٞبی تمبضبٔحٛض  ٚوبضثطزی ٚظاضترب٘ٞٝب ،ؾبظٔبٖٞبٟ٘ ،بزٞب  ...ٚثٚ ٝیػٜ
عط ٞبی ٔٙغم ٝای ّٔ ٚی؛
6

آنییانهم اجرایی تأسیس و فعالیت کانوناهی دااگشنه ،صنعت و جامعه

شــــماره01/31229 :
تـــــاریخ0931/01/42 :

پیـوست:

...

 -6-1-5اضائ ٝضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ثطای افعایف زضآٔسٞبی زا٘كٍب ٜاظ فؼبِیت زض ظٔیٞٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثرف نٙؼت ،ثب ٔحٛضیت ٔٛضٛع
فؼبِیت وبٖ٘ٛ؛
 -7-1-5ظٔیٝٙؾبظی ثطای ثؿتٗ تفب٘ٓٞبٔٞٝبی ٕٞىبضیٞبی پػٞٚكی -فٙبٚضی تمبضبٔحٛض ثیٗ ٚاحسٞبی زا٘كٍبٞی ٔؿتؼس  ٚؾبظٔبٖٞب ٚ
ٔطاوع ػّٕی ،پػٞٚكی  ٚفٙبٚضی ٕٞ ٚچٙیٗ نٙبیغ وكٛض ،اظ عطیك ایدبز ٌ ٚؿتطـ اضتجبعبت ثب آٖٞب؛
 -8-1-5تٟی ٚ ٝتسٚیٗ ٘مك ٝضا ،ٜثط٘بٔٞ ٝبی ػّٕیبتی  ٚفطآیٙسٞبی اخطایی وب٘ ٚ ٖٛپیبز ٜؾبظی  ٚث ٝوبضٌیطی آٖ؛
 -9-1-5ایدبز ثب٘ه اعالػبتی نٙبیغ ،نبحجبٖ ایس٘ ،ٜرجٍبٖ ،پػٞٚكٍطأٖ ،ترههبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘یبظٞب ،فطنتٞب  ٚتٟسیسٞبی ٔٛخٛز
حٛظ ٜنٙؼت  ٚتؿٟیُ زؾتطؾی ٔربعجبٖ ث ٝاعالػبت ترههی ٔٛضز ٘یبظ؛
 -10-1-5اضائ ٝذسٔبت آٔٛظقی ،پػٞٚكیٔ ،كبٚض ٜای ٘ ٚظبضتی ث ٝثٍٙبٜٞبی التهبزی ،ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ،فؼبالٖ التهبزی  ٚؾبیط نبحجبٖ
حٛظٞ ٜبی ٔطتجظ؛
 -11-1-5پیكٟٙبز انال  ،تسٚیٗ  ٚاػٕبَ لٛا٘یٗٔ ،مطضات  ٚؾیبؾتٟبی حٕبیت  ٚاضتمبی تٛاٖ تِٛیس  ٚذسٔبت ،ثٔ ٝطاخغ شیطثظ؛
 -12-1-5تكٛیك  ٚایدبز ٔحطن ٞ ٚسایت زا٘كدٛیبٖ ،زا٘ف آٔٛذتٍبٖ٘ ،رجٍبٖ ،اػضبی ٞیبت ػّٕی ،نبحت ٘ظطأٖ ،ترههیٗ ،فٙبٚضاٖ
ٕٞ ٚچٙیٗ ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ث ٝایدبز ٔ ٚكبضوت زض تبؾیؽ  ٚضا ٜا٘ساظی قطوتٞبی فٙبٚض  ٚزا٘ف ثٙیبٖ  ٚزیٍط فؼبِیتٞبی فٙبٚضا٘ٚ ٝ
٘ٛآٚضا٘ٝ؛
 -13-1-5ضنس تحٛالت التهبزی  ٚفٙبٚضی ّٔی  ٚفطأّی تبثیطٌصاض زض حٛظ ٜػّٕىطزی وب٘ ٚ ٖٛآٌبٞی ثركی ثٛٔ ٝلغ ٙٔ ٚبؾت ث ٝفؼبالٖ
التهبزی ،نٙؼتی  ٚفٙبٚضی؛
 -14-1-5تٟی ٚ ٝاضؾبَ ٌعاضـ ؾبال٘ ٚ ٝتٙظیٓ تطاظ٘بٔٔ ٝبِی  ٚنٛضتحؿبة زضآٔسٞب ٞ ٚعیٞ ٝٙبی وب٘ ٖٛث ٝوٕیتٝ؛
 -15-1-5تكىیُ وبضٌطٞ ٜٚبی ترههی(زض نٛضت ضطٚضت  ٚتٛخی ٝالتهبزی)  ٚتؼییٗ ٚظبیف آٖٞب.

 -2- 5هَلفِّای تؼییي هَضَع فؼالیت کاًَى:
یىی اظ ٔٛاضز ٔ ٟٓزض فطآیٙس تبؾیؽ وبٖ٘ٞٛب ،ا٘تربة ٔٛضٛع فؼبِیت اؾت؛ ِٛٔ ٚفٞٝبیی زض تؼییٗ ٔٛضٛع فؼبِیت وبٖ٘ٞٛب ٔٛثط اؾت وٝ
ثتٛا٘س ػّٕىطز ٔٛضز ا٘تظبض آٖ ٞب ضا وٕٞ ٝبٖ زؾتیبثی ث ٝاٞساف تبؾیؽ  ٚلبثّیت ثبال زض ا٘دبْ ٚظبیف اؾت ضا ٔٛخت ٌطزز؛ ػّٕىطزوبٖ٘ٞٛب
ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ ٔتبثط اظ قطایظ ٚ ٚیػٌیٞبی التهبزی ،اختٕبػی ،ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی ٔٙغم ٚ ٝوكٛض اؾت؛  ٚتٛٙع ظطفیتٞب ٚ
فؼبِیتٞبی التهبزی زض ؾغح وكٛض ایدبة ٔی ٕ٘بیس تب وبٖ٘ٞٛب زض حٛظٜٞبی ٌ٘ٛبٌِٚ ٖٛی پیٛؾت ،ٝزض ضاؾتبی ؾیبؾتٞبی والٖ التهبزی
زا٘كٍب ٚ ٜتٛؾؼ ٝپبیساض التهبزی وكٛض فؼبِیت وٙٙس؛ ِصا ِٔٛفٞٝبی ظیط ثطای تؼییٗ ٔٛضٛع فؼبِیت وبٖ٘ٞٛب ٔؼطفی ٔیقٛز.
 -1-2-5التهبز غبِت اؾتبٖ؛
 -2-2-5نٙبیغ ٔغط  ٚظیط ؾبذتٞبی التهبزی اؾتبٖ؛
 -3-2-5ػٛأُ اختٕبػی ،ؾیبؾی ،فطٍٙٞی ،التهبزی ٔ ٚسیطیتی ٔٛثط زض التهبز اؾتبٖ؛
 -4-2-5تٛٙع فؼبِیتٞبی التهبزی  ٚؾٞ ٟٓط ثرف زض التهبز اؾتبٖ؛
ٚ -5-2-5ضؼیت اقتغبَ زض اؾتبٖ؛
 -6-2-5ؾبظٔبٖٞبٟ٘ ،بزٞب  ٚاضٌبٖٞبی فؼبَ زِٚتی  ٚغیطزِٚتی اؾتبٖ زض حٛظ ٜالتهبزی؛
ٔ -7-2-5طاوع ػّٕی ،پػٞٚكی  ٚفٙبٚضی اؾتبٖ؛
 -8-2-5قبذم تٛؾؼ ٝالتهبزی اؾتبٖ؛
 -9-2-5قبذم تٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ی اؾتبٖ؛
-10-2-5تىی ٝثط لٛتٞب  ٚفطنتٞب؛
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-11-2-5زض ٘ظط ٌطفتٗ ضؼفٞب  ٚتٟسیسٞب ثب ٞسف وبٞف تبثیط ٔٙفی چبِفٞب ٛٔ ٚا٘غ؛
٘ -12-2-5یبظٞب  ٚاِٛٚیتٞبی اؾتبٖ  ٚوكٛض زض حٛظ ٜپػٞٚف  ٚفٙبٚضی؛
٘ -13-2-5یبظٞب  ٚاِٛٚیتٞبی اؾتبٖ  ٚوكٛض زض ثرف نٙؼت؛
-14-2-5حٛظ ٜفؼبِیت وبٖ٘ٞٛبی ٕٞدٛاض.

 -3-5اػضای کاًَى:
ٞط وب٘ ،ٖٛثؿت ٝثٛٔ ٝضٛع فؼبِیت ذٛزٔ ،ی تٛا٘س ثیٗ حسالُ 17تب حساوثط  21ػض ٛپیٛؾت(ٝتؼساز اػضبی وب٘ ٖٛثبیس فطز ثبقس)  ٚثٙب ث ٝضطٚضت،
تؼساز ٔكرهی ػض٘ ٛبپیٛؾت ٝزاقت ٝثبقس؛ افطاز فؼبَ زض ٔٛضٛع فؼبِیت وب٘ ٖٛثب قطایظ ٚ ٚیػٌی ٞبی ظیط ٔی تٛا٘ٙس زضذٛاؾت ػضٛیت
ٕ٘بیٙس.
* اػضبی ٞیبت ػّٕی ،پػٞٚكٍطاٖ  ٚزا٘فآٔٛذتٍبٖ؛
* افطاز نبحت ٘ظط  ٚثب تدطث ٝزض ظٔی ٝٙاضتجبط  ٚتؼبُٔ زا٘كٍب ٜثب نٙؼت  ٚخبٔؼٝ؛
* افطاز ذجط ٚ ٜنبحت ٘ظط زض ظٔیٞ ٝٙبی التهبزی ،ثبظاض  ٚؾبیط ٔٛاضز ٔطثٛط ث ٝپٛیبیی وؿت  ٚوبض؛
* ٕ٘بیٙس ٜضؾٕی ٔدبٔغ ٔ ٚطاوع نٙفی  ٚحطف ٝای ،اتبق ثبظضٌب٘ی ،نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚوكبٚضظی ،اتبق تؼب ،ٖٚاتبق انٙبف  ٚقٟطن ٞب یب
ذٛقٞ ٝبی نٙؼتی فؼبَ؛
* ٕ٘بیٙس ٜضؾٕی ٔٛؾؿٞ ٝب  ٚقطوت ٞبی ذهٛنیٕٞ ،چٙیٗ ٕ٘بیٙس ٜضؾٕی ا٘دٕٗٞبی ػّٕیٔ ،طاوع ػّٕی  ٚپػٞٚكی ،لغت ٞبی ػّٕی،
پبضن ٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚضی  ٚؾطاٞبی ٘ٛآٚضی؛
* ٕ٘بیٙس ٜضؾٕی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ٚحٛظ ٜػّٕی ٝاؾتبٖ؛
* ٕ٘بیٙس ٜضؾٕی ؾبیط ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی فؼبَ.
تجهط :ٜوب٘ ٖٛتبثغ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات زا٘كٍب ٜاؾت؛  ٚاػضبی آٖ ث٘ ٝبْ وب٘ ،ٖٛحك فؼبِیت ؾیبؾی یب ٚاثؿتٍی ثٌ ٝطٜٞٚب  ٚاحعاة ؾیبؾی ضا
٘ساض٘س.
 -1-3-5فطآیٙس ػضٛیت زض وب٘:ٖٛ
پؽ اظ نسٚض ٔدٛظ تبؾیؽ وب٘ ٚ ٖٛاعالع ضؾب٘ی ٔٙبؾت ٛٔ ٚثط ثطای خصة اػضبی وب٘ ٖٛاظ ؾٛی وٕیت ،ٝفطآیٙس خصة اػضبی وبٖ٘ٛ
آغبظ ذٛاٞس قس.
٘ -2-3-5ح ٜٛخصة اػضب
 -1-2-3-5زضیبفت زضذٛاؾت ٔتمبضیبٖ (حساوثط زض یه ثبظ ٜظٔب٘ی 30ضٚظ:)ٜ
* افطاز ٔؿتمُ :اضائ ٝزضذٛاؾت ثٕٞ ٝطا ٜضظ ٝٔٚوبضی ث ٝوٕیت.ٝ
* افطاز غیط ٔؿتمُ(ٕ٘بیٙس :)ٜضظ ٝٔٚثٕٞ ٝطأ ٜؼطفی ٘بٔ ٝضؾٕی ٕ٘بیٙس ٜث ٝوٕیت.ٝ
 -2-2-3-5ثطضؾی زضذٛاؾت  ٚضظ ٝٔٚوبضی ٔتمبضیبٖ ،پؽ اظ پبیبٖ ثبظ ٜظٔب٘ی تؼییٗ قس ٜثطای زضیبفت زضذٛاؾت ٔتمبضیبٖ ،تٛؾظ وٕیتٝ
 -3-2-3-5اػالْ اؾبٔی ٔتمبضیبٖ تبییس قس ٜزض ؾبیت ضؾٕی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ ،حساوثط زٞ ٚفت ٝپؽ اظ آغبظ فطآیٙس
 -3-3-5ذبتٕ ٝػضٛیت زض وبٖ٘ٛ
 -1-3-3-5اؾتؼفبی وتجی ػضٛ
ٛٔ -2-3-3-5اضزی وٛٔ ٝخت ؾّت نالحیت ػٕٔٛی ػضٔ ٛی قٛز
 -4-3-5ضئیؽ وب٘ ،ٖٛزض اِٚیٗ خّؿ ٝو ٝثب حضٛض اػضبی وٕیت ٚ ٝث ٝضیبؾت ضئیؽ وٕیت ٝتكىیُ ٔی قٛز؛ اظ ثیٗ اػضبی وب٘ ،ٖٛثطای یه
زٚض ٜز ٚؾبِ ،ٝا٘تربة  ٚحىٓ ایكبٖ ثب أضبی ضئیؽ وٕیت ٝنبزض ذٛاٞس قس.
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 -4-5کارگزٍُّای تخصصی:
زض نٛضت ضطٚضت ٚ ٚخٛز تٛخی ٝالتهبزی ،ثط اؾبؼ ٘یبظ  ٚاِٛٚیتٞب وب٘ٔ ٖٛی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝتكىیُ وبضٌطٜٞٚبی ترههیٔ ،تٙبؾت ثب
یه ٔٛضٛع فؼبِیت ذبل الساْ ٕ٘بیس؛ تؼساز ،ػٙبٚیٗ ،اػضبء ٔ ٚمطضات حبوٓ ثط وبضٌطٜٞٚب ث ٝپیكٟٙبز وب٘ ٚ ٖٛتبییس وٕیت ٝضاٞجطی تؼییٗ
ٔی قٛز؛ وبضٌطٜٞٚبی ترههی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝػٛٙاٖ ثبظٚی ػّٕی -ترههی وب٘ ٖٛایفبی ٘مف ٕ٘بیٙس ،لجُ اظ تكىیُ وبضٌط ٜٚوب٘ ٖٛثبیس
ٞسف  ٚقط ٚظیف ٝآٖ ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ٜثبقس.

 -5-5فزآیٌذ تأسیس:
وبٖ٘ٞٛب زض وٙبض زیٍط ؾبذتبضٞبی ٔٛخٛز  ٚثب ٕٞىبضی آٖٞب ،ثٙٔ ٝظٛض ٍٕٞطاییٕٞ ،بٍٙٞی ،تهٕیٓ ؾبظی  ٚیىپبضچ ٝؾبظی پیطأٖٛ
فؼبِیتٞبی زا٘كٍب ٚ ٜنٙؼت  ٚاضتجبط آٖ ٞب ثب  ٚ ٓٞخبٔؼ ٝایدبز قس ٜاؾت؛ و ٝثب تٛخ ٝثٌ٘ٛ ٝبٌ٘ٛی ٘ٛع ٔ ٚیعاٖ ظطفیت التهبزی زض اؾتبٖ-
ٞبی وكٛض ،ضطٚضت زاضز ،ایٗ ؾبذتبض ث ٝنٛضت قجى ٝای اؾتب٘ی ثب ٔٛضٛع فؼبِیتی ٔتٙبؾت ثب ظطفیتٞبی التهبزی ٞط اؾتبٖ ایدبز قٛز؛ ثب
ایٗ تٛضیح ،فطآیٙس تبؾیؽ وبٖ٘ٞٛب ث ٝتطتیت ظیط ٔی ثبقس.
 -1-5-5تكىیُ وٕیت ٝضاٞجطی زض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ ٔتمبضی؛
 -2-5-5اضؾبَ ضظ ٝٔٚػّٕی  ٚاخطایی اػضبی وب٘ ،ٖٛثطای زثیطذب٘ٝ؛
ٔ –3-5-5كرم ٕ٘ٛزٖ ٔٛضٛػبت فؼبِیت  ٚتٟی ٝثط٘بٔ ٝوؿت  ٚوبض وب٘ ٖٛث ٝا٘ضٕبْ ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی  ٚاضؾبَ آٖ ثطای زثیطذب٘ٝ؛
 -4-5-5نسٚض ٔدٛظ تبؾیؽ وب٘ ٖٛتٛؾظ زثیطذب٘ٝ؛
 -5-5-5اضائٌ ٝعاضـ ٞبی ازٚاضی ث ٝزثیطذب٘.ٝ
تجهط :1ٜا٘ؼمبز لطاضزازٞبیی و ٝتؼٟسات ٔبِی ثطای ٔدٕٛػ ٝزا٘كٍب ٜایدبز ٔی ٕ٘بیٙس ثب تبییس وٕیت ٝضاٞجطی  ٚزثیطذب٘ ٝنٛضت ٔی پصیطز.
تجهط :2ٜتبؾیؽ قطوت ثب تبییس وٕیت ٝضاٞجطی أىبٖ پصیط ذٛاٞس ثٛز.
تجهط٘ :3ٜمف ٟٔط وبٖ٘ٞٛب ،زض ٕ٘بی وّی ،تٛؾظ زثیطذب٘ ٝتٟیٔ ٝیقٛز؛ ٞ ٚط وب٘ ،ٖٛثبیس ٔغبثك تیپ اػالْ قس ٜتٛؾظ زثیطذب٘٘ ،ٝؿجت ثٝ
ؾبذت ٟٔط وب٘ ٖٛالساْ ٕ٘بیس.
تجهطٔ : 4 ٜمطضات اذتهبنی وب٘ ٖٛتٛؾظ اػضبی آٖ تٟی ٚ ٝپؽ اظ تبییس وٕیت ٝاؾتب٘ی لبثّیت اخطا پیسا ٔی وٙس.
تجهطٔ : 5 ٜحُ اؾتمطاض وب٘ ٖٛثٙب ث ٝتكریم وٕیت ،ٝتؼییٗ ذٛاٞس قس.

هادُ  -6ضزابظ ٍ هقزرات هالی
ؾبَ ٔبِی وب٘ ،ٖٛاظ اثتسای قٟطیٛضتب پبیبٖ ٔطزاز ٔب ٜؾبَ آیٙس ٜذٛاٞس ثٛز؛ ثسیٟی اؾت ،زض اِٚیٗ زٚض ٜفؼبِیت ،ؾبَ ٔبِی آٖ اظ آغبظ ضؾٕی
فؼبِیت وب٘ ٖٛزض ٕٞبٖ ؾبَ تب پبیبٖ ٔطزاز ٔبٕٞ ٜبٖ ؾبَ ذٛاٞس ثٛز.

 -1-6هٌابغ هالی
ٔٙبثغ ٔبِی وب٘ ٖٛػجبضتٙس اظ:
 -1-1-6ثٛزخ ٝپػٞٚكی ٚاحسٞبی زا٘كٍبٞی اؾتبٖ ،ثب لبثّیت اؾتفبز ٜاظ وّی ٝضزیف ٞبی ثٛزخ ٝثب تبییس قٛضای پػٞٚف  ٚفٙبٚضی اؾتبٖ؛
تجهط :ٜزض وٙبض ٚاحس اؾتب٘ی،وّیٚ ٝاحس ٞبی خبٔغ  ٚثؿیبض ثعضي زض ؾغح اؾتبٖ ٔٛظف ٞؿتٙس اظ ثٛزخ ٝپػٞٚكی ؾبِیب٘ ٝذٛز ؤ ٝیعاٖ آٖ
ضا قٛضای پػٞٚكی اؾتبٖ ثط اؾبؼ زضآٔس ذبِم ٚاحسٞب تؼییٗ ٔی وٙس ،ثطای تبؾیؽ یب أٛض خبضی وب٘ ،ٖٛزض اذتیبض وٕیت ٝلطاض زٙٞس.
ٞ -2-1-6سایب ،وٕهٞبی زِٚتی  ٚغیط زِٚتی؛
 -3-1-6زضآٔس ٘بقی اظ اضای ٝذسٔبت  ٚا٘دبْ پطٚغٜٞب؛
 -4-1-6حك ػضٛیت اػضبی وبٖ٘ٛ؛
 -5-1-6ؾبیط ٔٙبثغ.
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تجهط :1ٜاػضبی وب٘ٛٔ ٖٛظفٙس ،ؾبال٘ٔ ٝجّغی ضا ثط اؾبؼ ٔیعاٖ ٔكرهی وٞ ٝیبت ٔسیط ٜثطای ٞط ؾبَ ٔبِی تؼییٗ ٔیوٙس؛
ث ٝػٛٙاٖ حك ػضٛیت ،ث٘ ٝحٛی و ٝتٛؾظ وٕیت ٝتؼییٗ ٔی قٛز ،پطزاذت وٙٙس.
تجهط : 2ٜپطزاذت حك ػضٛیتٞ ،یچٍ ٝ٘ٛحك  ٚازػبیی ضا ٘ؿجت ث ٝزاضایی وب٘ ،ٖٛثطای ػض ٛایدبز ٕ٘ی وٙس.
تجهط٘ :3ٜح ٜٛتبٔیٗ زضآٔس وب٘ ٖٛاظ ؾبیط ٔٙبثغ ٔ ٚطاخؼی و ٝؾبیط ٔٙبثغ وب٘ ٖٛضا تبٔیٗ ٔی وٙٙس ،ثبیس ث ٝنٛضت ٌعاضـ ضؾٕی ،خٟت
تبییس ،ث ٝآٌبٞی وٕیت ٝثطؾس.

 -2-6درآهذّا ٍ ّشیٌِ ّا
ٞ -1-2-6ط وب٘ ،ٖٛزضآٔسٞبی حبنّ ٝضا ثبیس زض ضاؾتبی تحمك اٞساف  ٚا٘دبْ ٚظبیف والٖ وبٖ٘ٞٛب ،زض چبضچٛة ٔٛضٛع فؼبِیت وب٘،ٖٛ
ٞعیٕ٘ ٝٙبیس.
 -2-2-6وّیٚ ٝخ ٜٛوب٘ ٖٛثبیس ث ٝنٙسٚق ( ASFنٙسٚق حٕبیت اظ پػٞٚكٍطاٖ) زا٘كٍبٚ ٜاضیع قٛز ،ثطزاقت اظ حؿبة یبزقس ٜثب زضذٛاؾت
وٕیت ٚ ٝتبییس زثیطذب٘ ٝنٛضت ٔی ٌیطز.
 -3-2-6زضآٔسٞب ٞ ٚعیٞٝٙبی وب٘ ،ٖٛثبیس ث ٝعٛض زلیك  ٚوبُٔ ،ث ٝتبییس وٕیت ٝثطؾس.
 -4-2-6ظیطؾبذت الظْ ثطای تبؾیؽ  ٚقطٚع فؼبِیت وب٘(ٖٛؾبذتٕبٖ ٔحُ اؾتمطاض وب٘ ،ٖٛتبٔیٗ تدٟیعات ازاضی  ،)...ٚتٛؾظ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ،
تٟی ٝ؛  ٚاػتجبضات ٔبِی الظْ ثطای فطا ٓٞآٚضی ظیط ؾبذت اظ ٔحُ ثٛزخ ٝپػٞٚكی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾتبٖ ،ثب تبییس وٕیت ،ٝلبثُ تبٔیٗ
اؾت.
ٔ -5-2-6یعاٖ حك اِعحٕ ٝاػضبی قٛضا  ٚوٕیتٔ ٝغبثك ضٛاثظ ٔ ٚمطضات خبضی زا٘كٍب ٜزض أٛض پػٞٚكی ٔحبؾجٔ ٝی قٛز.
ٔ -6-2-6یعاٖ حك اِعحٕ ٝاػضبی وب٘ٞ ٖٛب  ٚوبضٌطٜٞٚبی ترههی ،ث ٝپیكٟٙبز وٕیت ٚ ٝتبییس زثیطذب٘ٔ ،ٝحبؾجٔ ٝی قٛز.
 -7-2-6زض نٛضت ا٘حالَ وب٘ ،ٖٛزاضایی آٖ پؽ اظ پطزاذت وبُٔ ثسٞیٞب  ٚایفبی تؼٟسات ٔتؼّك ث ٝاػضبی وب٘ ٖٛذٛاٞس ثٛز؛ ثسیٟی
اؾت ،وّی ٝحمٛق(ف ٙبٚضیٔ ،بِىیت فىطی  ،)...ٚأٛاَ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙمٚ َٛاٌصاض  ٚایدبز قسٔ ،ٜتؼّك ث ٝزا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی اؾت.
هادُ  -7ایٗ آییٗ٘بٔ ٝزضٔ 7بز 29 ،ٜثٙس  18 ٚتجهط ،ٜتسٚیٗ  ٚزض تبضید 1398/09/30ث ٝتبییس  ٚتهٛیت ٞیأت ضئیؿ ٝزا٘كٍب ٜضؾیس ٚ ٜاظ
تبضید اثالؽ الظْ االخطا اؾت.
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