
آيين نبمه اجرايي استفبده از دوره فرصت مطبلعبتي اعضبي هيئت علمي دانشگبههب، دانشكده هب و مىسسبت تحقيقبت 
 علىم پسشكي

 : ٓتٖ هبٕٗٞ : ػ٘ٞإ هبٕٗٞ

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) ٓوضٓٚ
 (ٛب

اؿتؼبٗت اػ سضاٝٗض ٓتؼبٍ ٝ ثٚ ٓ٘ظٞع ايجبص كغهت الػّ جٜت ثٜغٙ گيغي اػضبي ٛيئت ػِٔي ثب 
صاٗلگبٙ ٛب ٝ صاٗلٌضٙ ٛب ٝ ٓؤؿـبت تذويوبت ػِّٞ پؼكٌي ٝاثـتٚ ثٚ ٝػاعت ثٜضاكت،صعٓبٕ ٝ 

آٓٞػف پؼكٌي اػ صؿتبٝعصٛبي ػِٔي ٝ پژٝٛلي ٝ آك٘بيي آٜٗب ثب صاٗق ٗٞيٖ ثلغي صع ػغهٚ 
ًي ٝ اٗتوبٍ إٓ ثٚ ٓؤؿـبت آٓٞػف ػبُي ٝ پژٝٛلي ًلٞع ٝ تجبصٍ اعالػبت ٝ ٛبي ػِّٞ پؼف

اػضبي ٛيئت ػِٔي صاٗلگبٙ ٛب ٝ صاٗلٌضٙ ٛب ٝ . تجبعة دبهِٚ، ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ تضٝيٖ گغصيض
ًٚ صع ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ صاٗلگبٙ ٗبٓيضٙ ٓي )ٓؤؿـبت آٓٞػكي ٝ پژٝٛلي ػِّٞ پؼكٌي ًلٞع

ًٚ صع ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ صٝعٙ )عج صع آئيٖ ٗبٓٚ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتيٓي تٞاٗ٘ض عجن ضٞاثظ ٓ٘ض( كٞٗض
 . اؿتلبصٙ ٗٔبي٘ض( ٗبٓيضٙ ٓي كٞص

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 1ٓبصٙ 
 (ٛب

ٓي اؿتبصإ، صاٗليبعإ ٝ اؿتبصيبعإ تٔبّ ٝهت عؿٔي هغؼي آٓٞػكي يب پژٝٛلي صاٗلگبٙ ٛب 
 . ٓبٙ اؿتلبصٙ ٗٔبي٘ض 12تٞاٗ٘ض اػ ايٖ صٝعٙ صع ٛغ ٗٞثت دضاهَ ؿٚ ٓبٙ ٝ دضاًثغ 

ؿبٍ  5اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ هغكب ثوٞعت پيٞؿتٚ ٝ ٓتضاّٝ صع سبعج اػ ًلٞع ثٚ اػاء دضاهَ  -1تجوغٙ 
سضٓت ٓضاّٝ تٔبّ ٝهت جٜت ٛغ ٗٞثت ثغاي صاٗلگبٙ ٛبي ػِّٞ پؼكٌي ٝ سضٓبت ثٜضاكتي 

كٜيض ثٜلتي ، ايغإ، اهلٜبٕ، اٛٞاػ، تجغيؼ، كيغاػ ٝٓلٜض ٝچٜبع ؿبٍ يٌجبع ثغاي  صعٓبٗي تٜغإ،
 . ؿبيغ صاٗلگبٙ ٛب سٞاٛض ثٞص

اؿتلبصٙ اػ ايٖ صٝعٙ ثوٞعت ٓتضاّٝ ٝ يب ٓت٘بٝة صع صاسَ ًلٞع ثٚ اػاء دضاهَ چٜبعؿبٍ  -2تجوغٙ 
 . سضٓت ٓي ثبكض

ػٓبيلي هغكب اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صع اؿتلبصٙ ٓغثيبٕ ٝ اػضبي ٛيبت ػِٔي عؿٔي آ -3تجوغٙ 
 . صاسَ ًلٞع، ثغاثغٓلبص ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ ثالٓبٗغ اؿت

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 2ٓبصٙ 
 (ٛب

 3، 2، 1اؿتلبصٙ اػ ايٖ صٝعٙ ثغاي تٔبّ ٓتوبضيبٕ ٝاجض كغايظ ثغ اؿبؽ آتيبػات ٓ٘ضعج صع ٓٞاعص 
ثب عػبيت دضاهَ آتيبػات ٌٓتـجٚ اػ ػٓبٕ آئيٖ ٗبٓٚ اعتوبءاػضبء ٛيبت ػِٔي ٝ صيگغ كؼبُيتٜب ٝ 

يب تبعيز اؿتشضاّ عؿٔي آػٓبيلي ثغاي ًـبٗيٌٚ اػ ايٖ ) اؿتلبصٙ اػ آسغيٖ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي

 . ثلغح ػيغ سٞاٛض ثٞص( صٝعٙ اؿتلبصٙ ٗ٘ٔٞصٙ اٗض
 صع ٛغ ؿبٍ دضاًثغ صٙ صعهض اػضبء ٛيئت ػِٔي صع ٛغ صاٗلگبٙ ٓي تٞاٗ٘ض اػايٖ صٝعٙ -1تجوغٙ 

 . اؿتلبصٙ ٗٔبي٘ض
صع هٞعتيٌٚ تؼضاص ٝاجضيٖ كغايظ اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ ثيق اػ دضٗوبة تؼييٖ كضٙ ثبكض،  -2تجوغٙ 

 : اٗتشبة ٓتوبضيبٕ ثغاؿبؽ تؼييٖ اُٝٞيت ثغٓج٘بي جٔغ آتيبػ ًـت كضٙ اػ ٓٞاعص ػيغ ٓي ثبكض
 ( آتيبػ 15دضاًثغ )عاعتجبط صٝعٙ ثب كؼبُيتٜبي پژٝٛلي ٓتوبضي صع جٜت عكغ ٗيبػٛبي ًلٞ –اُق 

 ( آتيبػ 15دضاًثغ )اعتجبط صٝعٙ ثب پيلجغص ثغٗبٓٚ ٛبي آٓٞػكي ٝ پژٝٛلي صاٗلگبٙ ٓتجٞع -ة
اجغايي ثغاثغ  –ٓيؼإ ٓلبعًت ٓتوبضي صع ٛغيي اػ كؼبُيتٜبي آٓٞػكي، پژٝٛلي ٝ سضٓبتي  -ج

 ( آتيبػ ثٚ اػاء ٛغ ؿبٍ 30دضاًثغ ٝ جٔؼب  10دضاًثغ آتيبػ ثغاي ٛغ كؼبُيت )آئيٖ ٗبٓٚ اعتوبء
 10آتيبػات ٓغثٞط ثٚ ٓضت ػٓبٕ كؼبُيت تٔبّ ٝهت آٓٞػكي ٝ پژٝٛلي صاٝعِت ثٚ اػاء ٛغ ؿبٍ  -ص

 آتيبػ 
ٛـ ـ سضٓت صع ٓغاًؼ تذويوبتي ه٘ؼتي، تُٞيضي ٝ سضٓبتي صع ٓ٘بعن ٓذغّٝ ًلٞع ثوٞعت ٓبٓٞعيت 

 آتيبػ  15تٔبّ ٝهت ثٚ اػاء ٛغ ؿبٍ ًبَٓ 

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 3ٓبصٙ 

 (ٛب
صاٗلگبٙ يب ٓٞؿـٚ اي ثؼ٘ٞإ ٓٞؿـٚ ٓيؼثبٕ صاسَ يب سبعج اػ ًلٞع جٜت اٗجبّ صٝعٙ هبثَ هجٍٞ 

اؿت ًٚ ٓٞعص تبئيض صاٗلگبٙ ٓذَ سضٓت ػضٞ ٛيئت ػِٔي ثٞصٙ ث٘ذٞي ًٚ ٓتوبضي ثتٞاٗض ثٚ 
ؿتغؿي ثٚ إٓ ٗيـت، پيلغكتٜبي ػِٔي، ك٘ي ٝ تذويوبتي ًٚ صع ٓ٘غوٚ صاٗلگبٛي ٝي آٌبٕ ص

 . صؿت يبثض
صع عاثغٚ ثب صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صع سبعج اػ ًلٞع، هالديت ًلٞع ٝ ٝادض ٓيؼثبٕ، ٓضت ٝ  -1تجوغٙ 

ٓٞضٞع صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي ٓي ثبيـت صع ٓغدِٚ اٍٝ ثٚ توٞيت كٞعاي پژٝٛلي صاٗلگبٙ 
ٝ ك٘بٝعي ٝػاعت ٓتجٞع، صع  عؿيضٙ ٝ پؾ اػ اػالّ ٓغاتت تٞؿظ عئيؾ صاٗلگبٙ ثٚ ٓؼبٕٝ تذويوبت

كغايظ ٓيؼثبٗي صٝعٙ  -2تجوغٙ . ٓغدِٚ ثؼضي ثٚ تبئيض ًٔيتٚ ٓغثٞط صع دٞػٙ ٓؼبٝٗت يبص كضٙ ثغؿض
 : صع صاسَ ًلٞع ثٚ كغح طيَ ٓي ثبكض

ٗبٓيضٙ " ٝادض ٓيؼثبٕ"گغٝٙ ٛب ٝ ثشلٜبي آٓٞػكي صاٗلگبٙ ٛب يب ٓغاًؼ پژٝٛلي ًٚ اػ ايٖ ثٚ ثؼض 
: ٙ ٓٞعص ٗظغ جٜت گظعاٗضٕ صٝعٙ صاسِي ٓي ثبيـت صاعاي كغايظ طيَ ثبك٘ضسٞاٛ٘ض كض ثغاي عكت

يب تشون صع عكتٚ ٓٞعصٗظغ ٓي ( ph.D)تؼضاص ٓذووبٕ تٔبّ ٝهت صاعاي صعجٚ صًتغاي تشووي -اُق
 . ٗلغ ثبكض 5ثبيـت دضاهَ 

ي صع تؼضاص ٓوبالت چبپ كضٙ ٓذووبٕ ٝادض ٓيؼثبٕ صع عكتٚ ٓٞعصٗظغ ثغاي صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبت -ة

صعهض 20ٓوبُٚ ثٚ اػاي ٛغ ٓذون ثٞصٙ ٝ دضاهَ  2ؿبٍ اسيغ ٓي ثبيـت دضاهَ  5ٓجالت ٓؼتجغ صع 
 . آٜٗب صع ٓجالت سبعجي چبپ كضٙ ثبكض

 5تؼضاص عغح ٛبي تذويوبتي پبيبٕ يبكتٚ ٝ يب صع صؿت اجغاي ٝادض ٓيؼثبٕ صع عكتٚ ٓٞعصٗظغ صع  -ج
ٓي ثبيـت آٌبٗبت ًبكي جٜت اجغاي عغح  ٝادض ٓيؼثبٕ -ص. عغح ثبكض 3ؿبٍ گظكتٚ دضاهَ 



ٓٞعصٗظغ صع صٝعٙ اػ جِٔٚ كضبي كيؼيٌي، تجٜيؼات پيلغكتٚ ٝ ؿيـتْ تضاعًبتي ٓ٘بؿت ثغاي تٜيٚ 
 . ٓٞاص ٝ ٝؿبيَ پژٝٛلي عا صاعا ثبكض

هجَ اػ كغٝع صٝعٙ كغهت )ؿبٍ گظكتٚ 5ٛـ ـ ٛغيي اػ اػضبي ٛيئت ػِٔي ٝادض ٓيؼثبٕ صع 
، تشون ٝ يب كٞم (ph.D)پبيبٕ ٗبٓٚ صًتغاي تشووي 3اٛ٘ٔبيي دضاهَ ٓي ثبيـت ع( ٓغبُؼبتي

 . تشون پؼكٌي عا اٗجبّ صاصٙ ثبك٘ض
" ًٔيتٚ تشووي"ثٔ٘ظٞع اعػيبثي ٝادضٛب اػ ٗظغ هبثِيت ٓيؼثبٗي ثغٗبٓٚ صٝعٙ صاسَ ًلٞع،  -3تجوغٙ 

« ٍ ًلٞعاعػكيبثي ٝادضٛبي ٝاجض كغايظ جٜت ٓيؼثبٗي صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صار»تذت ػ٘ٞإ
 : ٓغًت اػ اػضبي ػيغ تلٌيَ سٞاٛض كض

 . يٌ٘لغ ثٚ اٗتشبة ٓؼبٕٝ تذويوبت ٝ ك٘بٝعي ًٚ صثيغ ًٔيتٚ ٗيؼ سٞاٛض ثٞص –اُق 
دـت ٓٞعص، يٌ٘لغ اػ اػضبي ٛيئت ٓٔتذ٘ٚ عكتٚ ٓغثٞعٚ ثٚ اٗتشبة ٓؼبٕٝ آٓٞػكي ٝ آٞع  -ة

 صاٗلگبٙ ٛب 
 ثبٗي ثٚ اٗتشبة عئيؾ ٝادض دـت ٓٞعص، يٌ٘لغ اػ ٓذووبٕ ٝادض ٓتوبضي ٓيؼ -ج
 دـت ٓٞعص، صٝ ٗلغ اػ ٓذووبٕ ثغجـتٚ صع عكتٚ ٓٞعص توبضب ثٚ اٗتشبة ٓؼبٕٝ تذويوبت ٝ ك٘بٝعي  -ص

صثيغسبٗٚ ثغعؿي صعسٞاؿت ٓتوبضيبٕ ثغاي ٓيؼثبٗي صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي تذت  -1: تٞضيخ ايٌ٘ٚ
 . ٗظغ صثيغ ًٔيتٚ ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝعي تلٌيَ سٞاٛض كض

ًِيٚ صعسٞاؿت ٛبي ٓتوبضيبٕ جٜت ٓيؼثبٗي ٓي ثبيـت دضاًثغ تب پبيبٕ اؿل٘ضٓبٙ ٛغ ؿبٍ اػ  -2
ًٔيتٚ ٓٞظق اؿت هالديت ٝادض . عغين عئيؾ صاٗلگبٙ ثٚ صثيغسبٗٚ ًٔيتٚ تشووي اعؿبٍ گغصص 

ٗتيجٚ عا ثٚ ٓتوبضيبٕ ٓيؼثبٗي ٝ ًِيٚ ( ٜٓغٓبٙ)ٓتوبضي عا ثغعؿي ٝ تب كغٝع ؿبٍ تذويِي ثؼض
 . گب ٜٛب ٝ ٓؤؿـبت ػِّٞ پؼكٌي ًلٞع اػالّ ٗٔبيضصاٗق

ؿبٍ يٌجبع هالديت تبئيض كضٙ ٝادض ٓيؼثبٕ عا ٓٞعص اعػكيبثي  3ًٔيتٚ تشووي ٓي ثبيـت ٛغ  -3
 . ٓجضص هغاع صٛض

صع هٞعتي ًٚ ٝادضي جٜت ٓيؼثبٗي ايٖ صٝعٙ ٓٞعص توٞيت ًٔيتٚ تشووي اعػكيبثي هغاع گغكت،  -4
اػضبي ٛيئت ػِٔي ٝادض ٓيؼثبٕ جٜت عاٛ٘ٔبيي اٗجبّ صٝعٙ ثٚ عئيؾ ٓتوبضي پؾ اٗتشبة يٌي اػ 

 . ٝادض ٓؼغكي سٞاٛض كض

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 4ٓبصٙ 
 (ٛب

صعسٞاؿت ٓتوبضي جٜت اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي سبعج اػ ًلٞع پؾ اػ ًـت ٗظغ ٓضيغ 
ًبعك٘بؿي ثٚ دٞػٙ گغٝٙ آٓٞػكي ٓغثٞعٚ ٝ تبئيض عئيؾ صاٗلٌضٙ ٝيب ٓؤؿـٚ ثغاي ثغعؿي 

ٓؼبٝٗت پژٝٛلي صاٗلگبٙ اعؿبٍ ٝ ٗتيجٚ پؾ اػ عغح صع كٞعاي پژٝٛلي جٜت اسظ تؤيْ ثٚ 
عئيؾ صاٗلگبٙ صع هٞعت ٓٞاكوت ثب اػغبي صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي . عئيؾ صاٗلگبٙ اػالّ ٓي گغصص

 . ثبيض ٓغاتت عا جٜت اهضآبت الػّ ثٚ ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝعي ٓ٘ؼٌؾ ٗٔبيض
اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي سبعج اػ ًلٞع ٓجبػ ثٚ ثجت ٗبّ ٝ اصآٚ تذويَ صع  -1ٙ تجوغ

صٝعٙ ٛبي تذويِي ثغاي اسظ ٓضعى صاٗلگبٛي ٗٔي ثبكض ٝ صع ايٖ ٓضت كوظ اػ ٓوغعي اعػي ٓغثٞط 
 . ثٚ ٛؼي٘ٚ ػٗضگي ٝ دن تٌلَ ػبئِٚ ٓ٘ضي ٓي تٞاٗض اؿتلبصٙ ٗٔبيض

صعٓبٗي جٜت ٓتوبضي ٝ اػضبي سبٗٞاصٙ ٛٔغاٙ ٝي ثغاؿبؽ ؿوق  ٛؼي٘ٚ ٛبي ثئٚ -2تجوغٙ 
 . هبثَ پغصاست سٞاٛض ثٞص( ثبٗي ٓغًؼي)تؼييٖ كضٙ تٞؿظ ٓغاجغ طيوالح ًلٞع

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 5ٓبصٙ 
 (ٛب

ٓتوبضي صع هجبٍ اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي سبعج اػ ًلٞع ثبيض ثٚ ٓٞجت ؿ٘ض عؿٔي تؼٜض 
ثٚ ٓ٘ظٞع دـٖ . ٙ ثغاثغ ػٓبٕ اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ صع صاٗلگبٙ ٓتجٞع سضٓت ٗٔبيضٗٔبيض ًٚ ثٚ ٓضت ؽ

اجغاي ايٖ تؼٜض، ٓتوبضي ٓي ثبيـت ثٚ ٓيؼإ صٝ ثغاثغ ًَ ٛؼي٘ٚ ٛبي اعػي ٝ عيبُي ًٚ هغاع اؿت 
ٓجِؾ إٓ تٞؿظ صاٗلگبٙ ٓتجٞع تؼييٖ سٞاٛض )صع عٍٞ اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صعيبكت صاعص

ٓتوبضي ثغاي ؿپغصٕ . چگٞٗگي اسظ تؼٜض ثٚ ػٜضٙ صاٗلگبٙ ٓتجٞع ٓي ثبكض. ثـپبعصتؼٜض ( كض
: تؼٜض كٞم ثٚ تلشين صاٗلگبٙ ٓيتٞاٗض ثٚ يٌي اػ صٝ عٝف ػيغ ثب تٞجٚ ثٚ ؿبيغ ٓوغعات اهضاّ ٗٔبيض 

ؿپغصٕ ضٔبٗت ٗبٓٚ ٓؼتجغ ًبعٓ٘ضي يب ؿپغصٕ ٝجٚ ٗوض يب اٝعام  -ؿپغصٕ ٝثيوٚ ٌِٓي ة –اُق 
 (. ثٚ ؿيغ اػ چي)ٓبٗ٘ض ؿلتٚ ٝ ثئٚ ٗبٓٚ ثٜبصاع ٙ

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 6ٓبصٙ 
 (ٛب

اػضبء ٛيبت ػِٔي صع ٓضت اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ سبعج اػ ًلٞع اػ دوٞم ٝ كٞم اُؼبصٙ ٓشوٞم ٓغتجٚ 
صاٗلگبٙ ٓتجٞع ٓٞظق اؿت ٛؼي٘ٚ عكت ٝثغگلت، ٛؼي٘ٚ ػٞاعى گظعٗبٓٚ . سٞص اؿتلبصٙ سٞاٛض ًغص

عا كوظ يٌجبع صع عٍٞ ٛغ صٝعٙ ( ٗلغ ثب ادتـبة ٓتوبضي 5دضاًثغ )ا ٝ سبٗٞاصٙ كبٕٝسغٝج اػ ًلٞع آٗٚ
 . پغصاست ٗٔبيض

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 7ٓبصٙ 
 (ٛب

ٗٔبي٘ض دوٞم ٝ ٓؼايبي اػضبي ٛيبت ػِٔي ًٚ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صاسَ ًلٞع اؿتلبصٙ ٓي 
ٓغبثن ثب آئيٖ ٗبٓٚ ٓبٓٞعيتٜب تٞؿظ صاٗلگبٙ ٓجضا پغصاست سٞاٛض كض ٝادض ٓيؼثبٕ دتي االٌٓبٕ 

 . تـٜيالت عكبٛي ٗظيغ ٓـٌٖ عا ثغاي ايٖ اػضب كغاْٛ سٞاٛض ٗٔٞص

اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 8ٓبصٙ 

 (ٛب
دتـبة ٗلغ ثب ا5دضاًثغ )صع صٝعٙ صاسَ ًلٞع ٛؼي٘ٚ عكت ٝ ثغگلت ٓتوبضي ٝ سبٗٞاصٙ ٝي

يي ثبع صع عٍٞ ٓضت اؿتلبصٙ اػ ٛغ صٝعٙ اػ ٓذَ اػتجبعات صاٗلگبٙ ٓجضاء هبثَ پغصاست ٓي ( ٓتوبضي
 . ثبكض

الػّ اؿت صاٗلگبٙ ٛب اػتجبعات الػّ عاجٜت اٗجبّ صٝعٙ ٛبي كغهت ٓغبُؼبتي اػضبي ٛيئت ػِٔي اػ آييٖ ٗبٓٚ ) 9ٓبصٙ 



 

 . اي٘ضسٞص صع ثٞصجٚ ؿبالٗٚ پيق ثي٘ي ٝٓ٘ظٞع ْٗ (ٛب
ٓبثٚ اُتلبٝت ٓؼبصٍ عيبُي ٓوغعي اعػي اٗجبّ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي ٓتوبضي ٝ اكغاص  -1تجوغٙ 

ثب دوٞم ٝ ٓؼايبي اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ اػ ٓذَ اػتجبعات ( ٗلغ ثب ادتـبة ٓتوبضي 5)سبٗٞاصٙ ٛٔغاٙ ٝي 
ٙ صع صعيبكت دن اُتذوين اػ ٓؤؿـٚ آٓٞػكي ٓذَ عي صٝع. صاٗلگبٙ هبثَ پغصاست سٞاٛض ثٞص
 . سبعج اػ ًلٞع ثالٓبٗغ ٓي ثبكض

دضاًثغ ( ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ 4طيَ ٓبصٙ  2ٓٞضٞع تجوغٙ )ٓؼبصٍ عيبُي ٛؼي٘ٚ ٛبي ثئٚ صعٓبٗي -2تجوغٙ 
ثٚ ٓيؼإ تؼييٖ كضٙ صع صؿتٞعاُؼَٔ ٛبي ٓغثٞعٚ پؾ اػ اعائٚ اؿ٘بص ٓثجتٚ ثٚ كغط ٝجٞص اػتجبع اػ 

 . ٓذَ اػتجبعات صاٗلگبٙ هبثَ پغصاست ٓي ثبكض

اػ آييٖ ) 10ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

صع هٞعت ٝجٞص اػتجبع تٔبّ يب هـٔتي اػ ٛؼي٘ٚ ٛبي الػّ جٜت اجغاي عغح صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي 
صاسَ ًلٞع اػ ٓذَ عصيق ٓتٔغًؼ ٓغثٞعٚ صع ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝعي تبٓيٖ ٝ صع استيبع ٝادض 

 . ٓيؼثبٕ هغاع ٓي گيغص

اػ آييٖ ) 11ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي ٓٞظق اؿت گؼاعف پيلغكت ٓغبُؼٚ ٝ تذويوبت سٞص عا ثٚ 
دضاهَ صع )كٞاهَ ٓؼي٘ي ًٚ صع ٛ٘گبّ اػؼاّ ٝ صع ٛ٘گبّ اػؼاّ ٝ صع ٛغ ٓٞعص تؼييٖ سٞاٛض گغصيض

ٝعٙ ٗيؼ ٓبٙ پؾ اػ پبيبٕ ص 2ثٚ صاٗلگبٙ ٓتجٞع سٞص اعؿبٍ ٗٔٞصٙ ٝ دضاًثغ ( كٞاهَ ػٓبٗي ؿٚ ٓبٛٚ
 . گؼاعف جبٓغ كؼبُيتٜبي ػِٔي ٝ پژٝٛلي سٞص صع عٍٞ صٝعٙ عاثٚ صاٗلگبٙ ٓغثٞعٚ تـِيْ ٗٔبيض

گؼاعف اصٝاعي ٝ ٜٗبيي صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي ثبيـتي ٓٞعص ثغعؿي ٝ تبييض كٞعاي  -1تجوغٙ 
ٙ ً٘٘ضٙ صع هٞعت ػضّ تبييض كٞعا ٝ يب صع ٓٞاعصي ًٚ ثٜغ صُيَ اؿتلبص. پژٝٛلي صاٗلگبٙ هغاع گيغص

. اػ اعائٚ گؼاعف ٛبي يبصكضٙ اؿتٌ٘بف ٝعػيضٙ ثبكض، اػ اؿتلبصٙ صٝعٙ ٛبي ثؼضي ٓذغّٝ سٞاٛض كض
چ٘بٗچٚ گؼاعكٜبي اصٝاعي ٓٞعص تبييض كٞعا هغاع ٗگغكت، صاٗلگبٙ ٓي تٞاٗض صع هٞعت ُؼّٝ ثبهئبٗضٙ 

 . صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي عا ُـٞ ٝ ٓغاتت عا ثٚ اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ اثالؽ ٗٔبيض

اػ آييٖ ) 12ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

ٓضت اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي جؼٝ ؿبثوٚ سضٓت صاٗلگبٛي اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ ٓذـٞة ٓي 
صع ٓٞعص ًـبٗي ًٚ گؼاعف آٜٗب ٓٞعص تبئيض كٞعاي پژٝٛلي صاٗلگبٙ هغاع ٗگيغص،  -1تجوغٙ . كٞص

 . ٓضت صٝعٙ جؼء سضٓت اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ ٓذـٞة ٗشٞاٛض كض

اػ آييٖ ) 13ٓبصٙ 

 (ٗبٓٚ ٛب
ػضٞ ٛيئت ػِٔي ٛ٘گبّ اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي سبعج اػ ًلٞع ٗٔي تٞاٗض اػ ٓغسوي 

 . اؿتلبصٙ ٗٔبيض

اػ آييٖ ) 14ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

ػضٞ ٛيبت ػِٔي صع صٝعإ اؿتلبصٙ اػصٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صاسَ ًلٞع ػالٝٙ ثغ دوٞم ٝ كٞم 
اٗض اػ ٝادض ٓيؼثبٕ دن اُتذوين ٝ ٗيؼ دن اُتضعيؾ صع صٝعٙ ٛبي آٓٞػكي اُؼبصٙ ٓشوٞم ٓي تٞ

 . كجبٗٚ صعيبكت ٗٔبيض

اػ آييٖ ) 15ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

( پؾ اػ آٌٗٚ ٓتوبضي ثشلي اػ إٓ عا اٗجبّ صاصٙ اؿت)اٗوغاف اػ اصآٚ اٗجبّ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي
چ٘بٗچٚ ٓتوبضي اؿتلبصٙ اػ  -1تجوغٙ . صثؼ٘ٞإ يٌجبع اؿتلبصٙ اػ صٝعٙ ثغاي ٝي ٓذـٞة ٓي گغص

صٝعٙ سبعج اػ ًلٞع ثٜغصُيَ ٓٞكن ثٚ اسظ عٝاصيض ٝعٝص ثٚ ًلٞع ٓيؼثبٕ ٗگغصيضٙ ٝ ٓغاجؼت ٗٔبيض، ثب 
ادتـبة كغايظ ٝٓضتي ًٚ صع سبعج اػ ًلٞع ثٞصٙ، پغصاست دضاًثغ ئٌبٙ ٓوغعي اعػي ثٚ ٝي ثالٓبٗغ 

تٞكين صع اسظ عٝاصيض ٝ يب ٗئٚ تٔبّ گظاعصٕ صٝعٙ كغهت صع هٞعت اٗوغاف، ػضّ  -2تجوغٙ . ٓي ثبكض
ٓغبُؼبتي صع سبعج اػ ًلٞع، اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ ٓٞظق اؿت ٗـجت ثٚ اؿتغصاص اعػ ٓبػاص صعيبكتي ثٚ 

صع  -3تجوغٙ . ٓؼبٝٗت پژٝٛلي صاٗلگبٙ ٓـئٍٞ پيگيغي ايٖ آغ ٓي ثبكض. ثبٗي ػبَٓ اهضاّ ٗٔبيض
ٓبّ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي ثٚ ٓٞهغ سٞص عا ثٚ صاٗلگبٙ ٓتجٞع هٞعتي ًٚ ػضٞ ٛيئت ػِٔي پؾ اػ ات

ٓؼبٝٗت پژٝٛلي  -4تجوغٙ . ٓؼغكي ٗ٘ٔبيض، ؿبيت ٓذـٞة ٝ ثغاثغ ٓوغعات ثب ٝي عكتبع سٞاٛض كض
ٓبٙ يي ثبع گؼاعكبت ػِٔي دبهَ اػ اٗجبّ صٝعٙ ٛبي كغهت ٓغبُؼبتي  6صاٗلگبٙ ٓٞظق اؿت ٛغ 

اػ كيٞٙ ٛبي اعالع عؿبٗي صع استيبع ؿبيغ ٓذوويٖ ًلٞع اػضبي ٛيئت ػِٔي سٞص عاثب اؿتلبصٙ 
 . هغاعصٛض

اػ آييٖ ) 16ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

ٓي ثبيـت ثٚ هضٝع ( صع هٞعت ٝاثـتٚ ٗجٞصٕ ثٚ صاٗلگبٙ)عئيؾ صاٗلگبٙ يب ٓؤؿـٚ ٝادض ٓيؼثبٕ
 . گٞاٛي٘بٓٚ گظعاٗضٕ صٝعٙ كغهت ٓغبُؼبتي صاسَ ثغاي اؿتلبصٙ ً٘٘ضٙ اهضاّ ٗٔبيض

اػ آييٖ ) 17ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

ٓؼبٕٝ پژٝٛلي صاٗلگبٙ ٓٞظق اؿت ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ عا جٜت اعالع اػضبي ٛيئت ػِٔي يٚ آٜٗب 
 . اثالؽ ٗٔبيض

اػ آييٖ ) 18ٓبصٙ 
 (ٗبٓٚ ٛب

صعٓبٕ ٝ ٗظبعت ثغدـٖ اجغاي ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ ثٚ ػٜضٙ ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝعي ٝػاعت ثٜضاكت 
آئيٖ ٗبٓٚ  6اهالدي پيٞؿت كٔبعٙ  5ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ ثٚ اؿت٘بص ٓبصٙ . آٓٞػف پؼكٌي ٓي ثبكض

اؿتشضآي اػضبي ٛيئت ػِٔي صاٗلگبٙ ٛب ٝ ٓؤؿـبت آٓٞػف ػبُي ٝ پژٝٛلي ًلٞع صع يي 
ثٚ توٞيت ٝػيغ ثٜضاكت ، صعٓبٕ ٝ آٓٞػف پؼكٌي  17/11/80تجوغٙ صع تبعيز  18ٓبصٙ ٝ  18ٓوضٓٚ، 

آئيٖ ٗبٓٚ هجِي ٝ اهالديٚ ٛبي إٓ ُـٞ ٝ ثضٕٝ اػتجبع . يضٙ ٝ اػ تبعيز ٓظًٞع الػّ االجغا ٓي ثبكضعؽ
 .اػالّ ٓي گغصص



 


