بسوهتعبلي

وزارتنيرو
ّيئت ٍظيطاى زض جلؿِ هَضخ  1381/12/7ثٌب ثِ پجكٌْبز قوبضُ  69442/20/100هوَضخ ٍ 1381/12/7ظاضت
ًيطٍ ٍ ثِ اؾتٌبز هبزُ( )4هبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ اهتهبزي ،اجتووبػ ٍ كطٌّيو جوْوَضي اؾواه ايوطاى –
ههَة  -1379اؾبؾٌبهِ قطًتّبي ؾْبه آة ٍ كبضاة ضٍؾتبي اؾتبى ضا ثِ قط ظيط تهَيت ًوَز:
اسبسنبههشركتهبيسهبهيآةوفبضالةروستبيياستبى 
«چهبرهحبلوبختيبري» 
فصلاول–كليبتوسرهبيه 
هبزُ ً -1بم قطًت ،قطًت ؾْبه آة ٍ كبضاة ضٍؾتبي اؾتبى چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي اؾت ًوِ زض ايوي
اؾبؾٌبهِ قطًت ًبهيسُ ه قَز.
هبزُّ -2سف قطًت ايجبز ،تَؾؼًِ ،يْساضي ،ثْطُثطزاضي ،ثبظؾبظي ٍ هطهت تأؾيؿبت هطثوَ ثوِ توأهيي
اًتوبل ،توؿين ٍ تَظيغ آة قطة ٍ ثْساقت  ،جوغآٍضي ٍ اًتوبل ٍ زكغ ثْساقت كبضاة ضٍؾتبّب ه ثبقس.
هبزُ -3هطًع انل قطًت ،قْط هطًع اؾتبى ،قْطًطز ذَاّس ثَز.
هبزًَُ -4ع قطًت ،ؾْبه (ذبل) اؾت ٍ اظ ّط لحبظ اؾتوال هبل زاقتِ ٍ هكوَل ضوَاثط ٍ هووطضات
ههط زض هَاًيي شيضثط ثَزُ ٍ طجن انَل ثبظضگبً ٍ هوطضات اؾبؾٌبهِ ٍ آيييًبهوِّوبي هوبل  ،هؼوبهات ٍ
اؾترساه ذَز ازاضُ ه قَز.
هبزُ -5هست قطًت ًبهحسٍز اؾت.
هبزُ -6ؾطهبيِ قطًت ػجبضت اؾت اظ هجلؾ پوٌ هيليوَى ( )5000000ضيوبل ًوِ ثوِ پبًهوس ؾوْن زُ ّوعاض
( )10000ضيبل هٌوؿن گطزيسُ اؾت ٍ توبهبً هتؼلن ثِ قطًت هبزض ترهه هٌْسؾو آة ٍ كبضواة ًكوَض
ه ثبقس.
تجهطُ -تـييطات ؾطهبيِ ثب ضػبيت هَاًيي هطثَ نطكبً ثب تهَيت هجوغ ػوَه كَمالؼبزُ اًجبم ذَاّسقس.

فصلدوم-هوضوعفعبليتووظبيفشركت 
هبزُ -7ثطاي ًيل ثِ اّساف هٌسضج زض اؾبؾٌبهِ ،قطًت ثب ضػبيت هوطضات ٍ هَاًيي هطثَ هجبظ ثِ اهساهبت
ظيط ه ثبقس:
 -1هطبلؼِ ٍ اجطاي طط ّبي ايجبز ٍ تَؾؼِ تأؾيؿبت هطثَ ثِ تأهيي ،اًتووبل ٍ تَظيوغ آة آقوبهيسً ٍ
ثْساقت ضٍؾتبّب
 -2هطبلؼِ ٍ اجطاي طط ّبي زكغ ثْساقت كبضاة ضٍؾتبّب (اػن اظ جوغآٍضي ،اًتوبل ٍ تهليِ).
ً -3يْساضي ٍ ثْطُثطزاضي اظ تأؾيؿبت هطتجط ثب آة آقبهيسً ٍ ثْساقت ضٍؾتبّب ًظيط چوبُّوب ،آثييطّوب،
تهليِذبًِّب ،هربظى ،ايؿتيبُّبي پوپبغ ،ذطَ اًتوبل ،ؾيؿتنّبي ًٌتطل ٍ قجٌِّبي تَظيغ.
ً -4يْساضي ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ تأؾيؿبت ػوَه زكوغ ثْساقوت كبضواة ضٍؾوتبّب ًظيوط ذطوَ اًتووبل،
قجٌِّبي جوغآٍضي ٍ تهليِذبًِ.
 -5هطهت ،ثبظؾبظي ٍ تَؾؼِ قجٌِ ّب ٍ تأؾيؿبت ػوَه زكغ ثْساقت كبضواة ضٍؾوتبي ٍ الب وت اظ
اطين آًْب.
 -6تأهيي آة آقبهيسً زض قجٌِّبي ضٍؾتبي ثط اؾبؼ اؾتبًساضزّبي ههَة ٍ زض چبضچَة ثطًبهوِّوب ٍ
ههَثبت ٍظاضت ًيطٍ.
 -7ثْطُثطزاضي ٍ ازاضُ تأؾيؿبت هطتجط ثب ٍ بيق ًِ زض اذتيبض قطًت گصاضزُ ه قَز.
 -8اذص ّطگًَِ ٍام ٍ تؿْيات هبل اظ هٌبثغ زاذل ٍ ذوبضج  ،ػطضوِ اٍضام هكوبضًت زاذلو ٍ پويف
كطٍـ اًكؼبة ٍ ؾبيط ضٍـّبي تأهيي هٌبثغ هبل ثب اذص هجَظ اظ هطاجغ هبًًَ شيضثط.
 -9ذطيس ذسهبت اظ ثرف ؿيطزٍلت ثطاي اًجبم اهَض هطبلؼبت  ،اجطاي ثْطُثطزاضي ٍ ًيْوساضي تأؾيؿوبت
آة ٍ كبضاة ضٍؾتبي ٍ ذسهبت هكتطًيي ثِ هٌظَض ًوبّف ّعيٌوِّوب ،اكوعايف ثْوطٍُضي ٍ اضتووب ؾوطح
ذسهبت.
 -10اًجبم توْيسات الظم ثِ هٌظَض تَؾؼِ هكبضًت ثرف ؿيطزٍلت زض اهَض آة ٍ كبضاة ضٍؾتبي .

ّ -11وٌبضي ٍ اقتطاى هؿبػ ثب هؤؾؿبت شيضثط زض پػٍّف ٍ ثطضؾ ثِ هٌظَض تَؾؼِ ػلوو  ،كٌو ٍ
اهتهبزي زض اهَض هطثَ ثب اّساف ٍ ٍ بيق قطًت.
 -12اًجبم ّطگًَِ ػوليبت ٍ هؼبهات ًِ ثطاي هوبنس قطًت ضطٍضي ٍ هطتجط ثَزُ ٍ ثِ نطكِ ٍ نوا
قطًت ثبقس.
تجهطُ -قطًت هجبظ ثِ ايجبز قطًت يب ؾطهبيِگصاضي زض ؾبيط قطًتّب ًو ثبقس.
فصلسوم-اركبىشركت 
هبزُ -8اضًبى قطًت ثِ قط ظيط ه ثبقس :
 -1هجوغ ػوَه
ّ -2يئت هسيطُ ٍ هسيطػبهل
 -3ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ
الف-هجوععووهي 
هبزًُ -9وبيٌسگ ؾْبم زض هجبهغ ػوَه قطًت ثب اػضبي ّيئت هسيطُ قطًت هبزض ترهه هٌْسؾ آة
ٍ كبضاة ًكَض ٍ ضيبؾت آى ثِ ػْسُ ضيؽ ّيئت هسيطُ قطًت هوبزض ترههو هٌْسؾو آة ٍ كبضواة
ًكَض ه ثبقس.
هبزُ -10هجبهغ ػوَه قطًت ػجبضتٌس اظ:
 -1هجوغ ػوَه ػبزي
 -2هجوغ ػوَه كَمالؼبزُ
هبزُ -11هجوغ ػوَه ػبزي اساهل ؾبل زٍثبض تكٌيل ذَاّسقس .يي ثبض ثوطاي اؾوتوبع ٍ ضؾويسگ ثوِ
گعاضـ ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ قوطًت ٍ اتروبش تهووين ًؿوجت ثوِ نوَضتّوبي هوبل ٍ ؾوبيط
هَضَػبت ًِ زض زؾتَض جلؿِ هجوغ ػوَه شًط قسُ اؾت .ثبض زٍم جْت ضؾيسگ ٍ اتربش تهووين ًؿوجت

ثِ ثَزجِ ؾبل آت ٍ ثطًبهِّب ٍ ذط هك آت قطًت ٍ ؾبيط هَضَػبت ًِ زض زؾتَض جلؿِ هجووغ ػووَه
هيس قسُ اؾت.
تجهطُ -هجوغ ػوَه ػبزي ثِطَض كَمالؼبزُ ثٌب ثِ زػَت ضئيؽ هجوغ ٍ يب ثِ توبضوبي اًرطيوت اػضوبي
هجوغ يب ضئيؽ ّيئت هسيطُ ٍ يب ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ يب شًط ػلت زض ّط ظهبى ثِ زػَت ضئيؽ هجوغ ه تَاًوس
تكٌيل قَز.
هبزُ -12هجوغ ػوَه ػبزي ٍ هجوغ ػوَه كَم الؼبزُ ثب اضَض اًرطيت اػضبي هجوغ ػوَه ضؾوويت
ذَاّسزاقت ٍ تهويوبت زض هجوغ ػوَه ػبزي ّوَاضُ ثب اًرطيوت آضاي ًول اػضوب ٍ زض هجووغ ػووَه
كَمالؼبزُ ثب اساهل زٍ ؾَم آضاي ًل اػضب هؼتجط ذَاّس ثَز .زػَت هجوغ اػن اظ ػبزي يب كَمالؼبزُ ثب شًوط
تبضيد ٍ هحل تكٌيل ٍ زؾتَض جلؿِ اساهل زُ ضٍظ هجل اظ تبضيد تكٌيل هجوغ ػوَه ثِ ػوول ذَاّسآهوس.
ؾَاثن هطثَ ثِ هَضَػبت ًِ زض زؾتَض هجوغ ػوَه هطاض زاضز ثبيس ّوطاُ زػَتًبهِ ثطاي اػضوبي هجووغ
اضؾبل قَز.
هبزُ ٍ -13بيق ٍ اذتيبضات هجوغ ػوَه ػبزي ثِ قط ظيط ه ثبقس:
 -1اتربش تهوين ًؿجت ثِ ؾيبؾت ًل ٍ ثطًبهِّبي ػوليبت آت قطًت.
 -2ضؾيسگ ٍ ا ْبضًظط ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ گعاضـ ػوليوبت ؾوبالًِ ٍ نوَضتْبي هوبل ٍ ثَزجوِ
قطًت.
 -3اتربش تهوين ًؿجت ثِ اًسٍذتِّب ٍ ًحَُ توؿن ؾَز ٍيػُ قطًت.
 -4اًتربة يب ػعل ضئيؽ ٍ اػضبي ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ قطًت.
 -5تؼييي اوَم ٍ هعايبي ٍ پبزاـ اػضبي ّيئت هسيطُ.
 -6تؼييي انالعاوِ ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ قطًت.
 -7تهَيت آيييًبهِّبي هبل  ،هؼبهات ٍ اهَال قطًت ثب ضػبيت هوطضات هطثَ .
 -8ثطضؾ ٍ تأييس ثْبي توبم قسُ آة ههطك ٍ ذسهبت جوغآٍضي ٍ زكغ ثْساقت كبضاة ٍ ثطهوطاضي
اًكؼبة ثط اؾبؼ گعاضـ ثبظضؼ هبًًَ ٍ اضايِ آى ثِ ٍظاضت ًيطٍ.

 -9ثطضؾ ٍ تأييس ًطخ ٍ آثًَوبى آة ههطك ٍ ًبضهعز ٍ آثًَوبى جوغآٍضي ٍ زكغ كبضواة ضٍؾوتبّب ٍ
ّعيٌِّبي ثطهطاضي ا ًكؼبة ثب زض ًظط گطكتي ثْبي توبم قسُ ٍ اضايِ آى ثِ ٍظاضت ًيطٍ ثطاي ط هطااول
تهَيت ٍ اثاؽ تؼطكِّبي هطثَ .
تجهطُ -چٌبًچِ تؼطكِّبي ههَة ًوتط اظ ثْبي توبم قسُ ثبقس ،ججطاى هبثِالتلبٍت ثِ ًحَ هكرم
تَؾط هطاجغ تهَيتًٌٌسُ پيفثيٌ ذَاّس قس.
 -10تهَيت آيييًبهِ اؾترساه قطًت زض چبضچَة ههوَثبت هجووغ ػووَه قوطًت هوبزض ترهوم
هٌْسؾ آة ٍ كبضاة ًكَض ٍ ؾبيط هوطضات هطثَ .
 -11ثطضؾ ٍ تهَيت ؾبذتبض ًاى قطًت ٍ تؼييي ؾوق پؿتّبي هوَضز ًيوبظ ٍ ثطًبهوِّوبي جوصة ٍ
تؼسيل ًيطٍي اًؿبً .
 -12اتربش تهوين ًؿجت ثِ پيكٌْبز ّيئت هسيطُ زض هَضز نلح ٍ ؾبظـ زض زػَي ٍ اضجبع اهط ثوِ زاٍضي
ٍ تؼييي زاٍض ٍ ّوچٌيي اؾتطزاز زػَي ثب ضػبيت هوطضات هطثَ .
 -13تؼييي ضٍظًبهِ ًريطاالًتكبض ثِ هٌظَض زضج آگْ ّبي قطًت.
 -14اتربش تهوين ًؿجت ثِ ؾبيط هَضَػبت ًِ طجون هوَاًيي ٍ هووطضات ٍ هلوبز ايوي اؾبؾوٌبهِ هؿوتلعم
تهَيت هجوغ ػوَه ػبزي قطًت اؾت ٍ هَاضزي ًِ زض زؾتَض جلؿِ هجوغ هيس قسُ اؾت.
هبزُ  ٍ -14بيق هجوغ ػوَه كَمالؼبزُ ثِ قط ظيط ه ثبقس:
 -1اتربش تهوين ًؿجت ثِ اكعايف يب ًبّف ؾطهبيِ قطًت ٍ پيكٌْبز ثِ ّيئت ٍظيطاى ثطاي تهَيت.
 -2ثطضؾ ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ انا يب تـييط هَاز اؾبؾٌبهِ قطًت زض چبضچَة هوبًَى ٍ پيكوٌْبز
ثِ ّيئت ٍظيطاى ثطاي تهَيت.
 -3ثطضؾ ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ اًحال قطًت طجن هَاًيي ٍ هوطضا ت هطثوَ ٍ پيكوٌْبز ثوِ ّيئوت
ٍظيطاى ثطاي تهَيت.

ة-هيئتهذيرهوهذيرعبهل 
هبزُ ّ -15يئت هسيطُ قطًت هطًت اظ ؾِ يب پٌ ػضَ انل ذَاّس ثَز ًِ ثوب تهوَيت هجووغ ػووَه
ػبزي اظ هيبى اكطاز نبات ًظط زض ترهمّبي هطتجط ثب كؼبليتّبي قطًت اًتربة ه قًَس .اػضبي ّيئوت
هسيطُ ه ثبيس ثِ نَضت توبم ٍهت زض قطًت ٍ يب قطًت هبزض ترهه هٌْسؾ آة ٍ كبضاة ًكَض ٍ يوب
يٌ اظ قطًتّبي ظيطهجوَػِ قطًت هبزض ترهه هٌْسؾ آة ٍ كبضاة ًكوَض اقوتـبل زاقوتِ ثبقوٌس.
اػضبي ّيئت هسيطُ ثطاي هست زٍؾبل اًتربة ه قًَس ٍ پؽ اظ اًوضبي هست تب ظهبً ًِ تجسيس اًتربة ثِ
ػول ًيبهسُ زض ؾوت ذَز ثبه ذَاٌّس هبًس ٍ اًتربة هجسز آًْب ثطاي زٍضُّبي ثؼس ثاهبًغ اؾت.
هبزُ  -16هجوغ ػوَه ػبزي ه تَاًس يي ًلط ػضَ ػل الجسل ثِ ػٌَاى جوبييعيي اػضوبي انول ّيئوت
هسيطُ اًتربة ًٌس ًِ زض نَضت كَت يب اؾتؼلب يب ّط زليل زييط ًِ ازاهِ كؼبليت ّوط يوي اظ اػضوبي انول
ّيئت هسيطُ (ثِ تكريم ضئيؽ ّيئت هسيطُ قطًت هبزض ترههو ) ؿيوط هوٌوي گوطزز ،ػضوَ ػلو الجوسل
جبييعيي ذَاّسقس.
تجهطُ -ػضَ ػل الجسل ّيئت هسيطُ اظ ثيي ًبضًٌبى قطًت اًتربة ه قَز.
هبزُ  -17جلؿبت ّيئت هسيطُ ثب اضَض اًرطيت اػضب ضؾويت ه يبثس ٍ تهويوبت ثب اًرطيت آضاي هَاكن
ًل اػضب اتربش ذَاّس گطزيس.
هبزُ  -18جلؿبت ّيئت هسيطُ اساهل ّط هبُ يٌجبض ٍ ثِ طَض هٌظن زض هحل قطًت تكٌيل ٍ زؾتَض جلؿِ
يي ّلتِ هجل اظ تكٌيل جلؿِ تَؾط ضئيؽ ّيئت هسيطُ ثطاي اػضب اضؾبل ذَاّسقس .زض هَاضزي اضوططاضي
ضػبيت تكطيلبت هعثَض ثب تكريم ضئيؽ ّيئت هسيطُ العاه ًرَاّسثَز.
هبزُ ّ -19يئت هسيطُ زاضاي زكتطي ذَاّس ثَز ًِ نَضتجلؿبت ّيئت هسيطُ زض آى ثب زضج ًظوط هروبلليي
ثجت ٍ ثِ اهضبي اػضبي ابضط ذَاّس ضؾيس .هؿئَليت اثاؽ ٍ پيييطي ههَثبت ّيئت هسيطُ ثب ضئيؽ ّيئوت
هسيطُ ه ثبقس.
هبزُ ّ -20يئت هسيطُ ثطاي اًجبم ّطگًَِ ػوليبت ٍ هؼبهات ًِ هطتجط ثب هَضَع كؼبليت قوطًت ثوَزُ ٍ
اتربش تهوين زضثبضُ آًْب نطيحبً زض ناايت هجوغ ػوَه هطاض ًيطكتِ ثبقس ٍ ثب ضػبيوت هوَاًيي ٍ هووطضات
زاضاي اذتيبضات ًبهل اؾتّ .يئت هسيطُ ّوچٌيي زاضاي اذتيبضات ثِ قط ظيط اؾت:

 -1پيكٌْبز ذط هك ٍ ثطًبهِّبي ًاى قطًت ثِ هجوغ ػوَه .
 -2تأييس ثطًبهِ ػوليبت قطًت اػن اظ ثْطُثطزاضي ٍ تَؾؼِ تأؾيؿبت.
 -3ضؾيسگ ٍ تأييس ثَزجِ ؾبالًِ ،گعاضـ ػولٌطز ؾبالًِ ٍ نَضتّبي هبل قطًت ٍ اضايِ آى ثِ هجوغ
ػوَه .
 -4تأييس آيييًبهِّبي هبل  ،هؼبهات  ،اهَال ٍ اؾوترساه قوطًت ٍ اضايوِ آى ثوِ هجووغ ػووَه ثوطاي
تهَيت.
 -5تهَيت ضَاثط هطثَ ثِ هجبزلِ اطاػبت ػلو  ،كٌ  ،نوٌؼت ٍ ثبظضگوبً زض ظهيٌوِّوبي هوطتجط ثوب
كؼبليت قطًت ثب ضػبيت هَاًيي ٍ هوطضات ٍ هلبز ايي اؾبؾٌبهِ.
 -6تهَيت اذص ٍام ٍ اػتجبض ثِ پيكٌْبز هسيطػبهل ٍ زض هبلت ههَثبت هجوغ ػوَه ثب ضػبيت هوَاً ٍ
هوطضات.
 -7اًجبم اؿبثطؾ زاذل ًؿجت ثِ ػوليبت ،هؼبهات ٍ كؼبليتْبي قطًت.
 -8ثطضؾ ٍ پيكٌْبز انا يب تـييط هَاز اؾبؾٌبهِ ثِ هجوغ ػوَه .
 -9ثطؾ ٍ پيكٌْبز ؾبذتبض ًاى قطًت ٍ ثطًبهِ جصة ٍ تؼسيل ًيطٍي اًؿبً ثِ هجوغ ػوَه .
 -10تهَيت تكٌيات تلهيل قطًت زض چبضچَة تكٌيات ًاى ٍ ؾوق پؿتّبي ؾبظهبً قطًت
ٍ اػام ثِ هجوغ ػوَه .
ّ -11يئت هسيطُ هَ ق اؾت نَضتّبي هبل قطًت ٍ گعاضـ ّيئت هسيطُ ضا زض هْلت هوطض هوبًًَ
ثطاي قطًت هبزض ترهه هٌْسؾ آة ٍ كبضاة ًكَض ٍ ّوچٌيي ثِ هٌظَض ضؾيسگ ٍ ا ْبضًظط ثطاي
ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ قطًت اضؾبل ًوبيس.
 -12ثطضؾ ٍ پيكٌْبز نلح ٍ ؾبظـ زض زػبٍي ٍ اضجبع ثِ زاٍضي ٍ ّوچٌيي اؾتطزاز زػَي ثوِ هجووغ
ػوَه ثب ضاػبيت هوطضات هطثَ .
 -13اًتربة هسيطػبهل ٍ پيكٌْبز ٍي ثِ ضئيؽ هجوغ ػوَه قطًت ثطاي نسٍض اٌن.
 -14ثطضؾ ٍ تهَيت زؾتَضالؼولّبي زاذل الظم ثطاي ازاضُ قطًت.
 -15تكريم هطبلجبت هكٌَىالَنَل ٍ پيكٌْبز ثطاي ٍضغ شذيطُ ثِ هجوغ ػوَه .

ّ -16يئت هسيطُ ثِ هؿئَليت ذَز ه تَاًس هؿوت اظ اذتيبضات ذَز ضا ثِ هسيطػبهل تلَيض ًوبيس.
هبزُ  -21هسيطػبهل ثبالتطيي هوبم اجطاي قطًت ثَزُ ًِ ثطاي هست زٍ ؾبل اظ ثيي اػضب ّيئت هوسيطُ يوب
ذبضج اظ آى تَؾط ّيئت هسيطُ اًتربة ٍ ثب اٌن ضئيؽ هجوغ ػوَه قطًت هٌهَة ه قَز .هسيطػبهل زض
اسٍز هَاًيي ٍ هوطضات ايي اؾبؾٌبهِ هؿئَل ازاضُ ًليِ اهَض قطًت ه ثبقس .هسيطػبهل ه تَاًس ثوب هؿوئَليت
ذَز ثرك اظ ٍ بيق ٍ اذتيبضات ذَز ضا ثِ ّط يي اظ ًبضًٌبى قطًت تلَيض ًوبيس.
هبزُ ٍ -22بيق هسيطػبهل ثِ قط ظيط ه ثبقس:
 -1اجطاي ههَثبت ٍ تهويوبت ّيئت هسيطُ ٍ هجوغ ػوَه .
 -2تْيِ ،تٌظين ٍ پيكٌْبز ذط هك  ،ثطًبهِ ػوليبت ٍ ثَزجِ ؾبالًِ قطًت ثِ ّيئت هسيطُ.
 -3پيفثيٌ اػتجبض الظم ثطاي ذطيس ذوسهبت پكوتيجبً كٌو  ،تحويووبت  ،توساضًبت ٍ آهَظقو زض ثَزجوِ
قطًت.
 -4تْيِ ٍ تٌظين نَضتْبي هبل ؾبالًِ قطًت ٍ اضايِ آى ثِ ّيئت هسيطُ.
 -5تؼييي ضٍـّبي اجطاي زض چبضچَة هوطضات ٍ آيييًبهِّب ٍ اثاؽ ثِ ٍااسّبي شيضثط.
 -6پيكٌْبز آيييًبهِّبي هبل  ،هؼبهات ٍ اؾترساه قطًت ثِ ّيئت هسيطُ.
 -7پيكٌْبز تكٌيات تلهيل قطًت ثِ ّيئت هسيطُ زض چبضچَة ههَثبت هجوغ ػوَه .
ً -8ظبضت ثط اؿي اجطاي آيييًبهِّبي قطًت ٍ اًجبم اهساهبت الظم ثوطاي اؿوي ازاضُ اهوَض قوطًت زض
اسٍز هَاًيي ٍ هوطضات هطثَ .
 -9اتربش تهوين ٍ اهسام ًؿجت ثِ ًليِ اهَض ٍ ػوليبت قطًت ثِ اؾترٌبي آًچِ اظ ٍ بيق هجوغ ػوَه ٍ
ّيئت هسيطُ اؾت.
 -10ػعل ٍ ًهت ًليِ ًبضًٌبى قطًت ،تؼييي اوَم ٍ زؾوتوعز ،پوبزاـ ،تطكيوغ ٍ تٌجيوِ آًْوب ثوط اؾوبؼ
هوطضات ٍ آيييًبهِّبي ههَة.
هبزُ  -23هسيطػبهل ًوبيٌسُ هبًًَ قطًت زض ًليِ هطاجوغ ازاضي ٍ هضوبي ثوَزُ ٍ ثوطاي زكوبع اظ اووَم
قطًت ٍ تؼويت زػبٍي ٍ طط آى اػن اظ ًيلطي ٍ اوَه ان تًَيل ثِ ؿيط ضا زاضز .هسيطػبهل هو تَاًوس ثوب
ضػبيت هوطضات ٍ پؽ اظ اذص ًظط ّيئت هسيطُ ًؿجت ثِ اضجبع هَاضز ثِ زاٍضي اهسام ًوبيس.

هبزُ ً -24ليِ چيّب ٍ اؾٌبز ٍ اٍضام هبل ٍ تؼْسات ٍ هطاضزاّب ه ثبيس ثِ اهضوبي هوسيطػبهل(يب ًوبيٌوسُ
ٍي) ٍ يٌ اظ اػضب ّيئت هسيطُ ثِ اًتربة ّيئت هسيطُ (يب ًوبيٌسُ هٌترت ّيئوت هوسيطُ) ثطؾوس .هٌبتجوبت
ازاضي ثِ اهضبي هسيطػبهل يب ًوبيٌسگبى ٍي ذَاّس ضؾيس.
هبزُ -25زض نَضا اًوضبي هست هسيطيت هسيطػبهل ،اهساهبت اٍ تب تؼييي هسيطػبهل جسيس ًبكص ٍ هؼتجط ثَزُ
ٍ هسضت اجطاي ذَاّسزاقت.
ج-ببزرسوحسببرس 
هبزُ -26قطًت زاضاي ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ ذَاّس ثَز ًِ ثب ضػبيت هوَاًيي ٍ هووطضات ٍ تهوَيت هجووغ
ػوَهت ثطاي هست يي ؾبل اًتربة ذَاٌّس قس.
تجهطُ -1اهساهبت ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ زض اجطاي ٍ بيق ذَز ًجبيس هبًغ جطيبى ًبضّبي ػبزي قطًت گطزز.
تجهطُ  -2هجوغ ػوَه ػبزي ه تَاًس ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ ػل الجسل اًتربة ًوبيس توب چٌبًچوِ ثوبظضؼ ٍ
اؿبثطؼ انل هبزض ثِ اًجبم ٍ بيق ذَز ًجَز ،اؿت تكريم ضئيؽ هجوغ ػوَه ثِ ٍ بيق ذوَز ػوول
ًوبيس.
فصلچهبرم-صورتهبيهبلي 
هبزُ  -27ؾبل هبل قطًت اظ اٍل كطٍضزيي هبُ تب پبيبى اؾلٌسهبُ ّوبى ؾبل ه ثبقس.
هبزُ  -28نَضتّبي هبل قطًت ثبيس ثب ضػبيت اؾتبًساضزّبي اؿبثساضي تْيِ ٍ زض هَػس هوطض هوبًًَ زض
اذتيبض ثبظضؼ ٍ اؿبثطؼ هطاض زازُ قَز.
هبزُ  -29قطًت هجبظ ذَاّس ثَز ثرك اظ اػتجبضات هَضَع ثٌس( )3هوبزُ ( )22اؾبؾوٌبهِ ضا ثوطاي اًجوبم
ذسهبت هؼيي ثِ قطًت هبزض ترهه هٌْسؾ آة ٍ كبضاة ًكَض اذتهبل زّس.

فصلپنجن-سبيرهقررات 
هبزُ  -30ايي قطًت اظ ًظط ؾيبؾتّب ،ثطًبهِّب ٍ كؼبليتّبي تَؾؼِ ٍ ثْطُثطزاضي تبثغ ضَاثط ٍ هووطضات
ٍظاضت ًيطٍ ذَاّس ثَز.
ايي اؾبؾٌبهِ ثِ هَجت ًبهِ قوبضُ  82/30/2767هَضخ  1382/1/24قَضاي ًيْجبى ثِ تأييوس قوَضاي يبزقوسُ
ضؾيسُ اؾت.
ضًٍَقت ثِ :زكتط هوبم هؼظن ضّجطي ،زكتط ضئيؽ جوَْض ،زكتط هؼبٍى اوَه ٍ اهَض هجلؽ ضئيؽ جوَْض،
زكتط ضئيؽ هجوغ تكريم ههلحت ًظبم ،زيَاى هحبؾوجبت ًكوَض ،زيوَاى ػوسالت ازاضي ،ازاضُ ًول هوَاًيي
هجلؽ قَضاي اؾاه  ،ؾبظهبى ثبظضؾ ًل ًكَض ،ازاضُ ًل اوَه  ،ازاضُ ًل هَاًيي ٍ هوطضات ًكوَضً ،ليوِ
ٍظاضتربًِّب ،ؾبظهبًْب ٍ هؤؾؿبت زٍلت ًْ ،بزّبي اًواة اؾاه  ،ضٍظًبهِّبي ضؾو جوَْضي اؾاه ايطاى
ٍ زكتط ّيئت زٍلت اثاؽ ه قَز.

