آيين نامو شٌراىاي پژًىشي ً طرحياي تحقيقاتي
فهرست مندرجات:



ِمسِٗ



ثرؿ اٚي :ـٛضا٘بي پژ٘ٚفي (تؼطيف ،تطويتٚ ،ظبيفِ ،مطضات)



.1

ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ

.2

ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ

.3

ـٛضاي پژ٘ٚفي گطٖٚ

.4

حيغٗ ثطضؼي عطحٙبي تحميمبتي  ٚػٍّىطز ـٛضا٘بي پژ٘ٚفي  /زض گط٘ ٖٚب،زأفىسٖ ٘ب ،زأفگبٖ

ثرؿ ز ِٛ :َٚاضز اخطائي عطحٙب

.1

تؼبضيف الٍي

.2

چطذٗ تمٛيت يه عطذ تحميمبتي

.3

چطذٗ اخطاي يه عطذ تحميمبتي

.4

ضٛاثظ اخطائي عطذ تحميمبتي

.5

ِطاوع تحميمبتي ٚاثؽتٗ ثٗ زأفگبٖ

.6

اِٛض حمٛلي  ٚأتفبع اظ ٔتبيح عطذ

"پژ٘ٚؿ ػجبضت اؼت اظ عطذ پطؼؿ ثّٕظٛض وؽت آگب٘ي اظ عطيك خؽـتدٛئي آگب٘بٔٗ ٚث ط پبيٗ ضٚؾ ػٍّي ّ٘ٚطاٖ وٛـؿ  ،وٗ زض آْ
وبٚؾ ٚأدبَ آظِبيؿ ثب٘سف وفف ٚتفؽيط آگب٘ي تبظٖ أدبَ ِيپصيطز ( ".تؼطيف ؼبظِبْ ثٙساـت خٙبٔي)

اظآٔدبوٗ پبيٗ ٚاؼبغ پيفطفت ٘طخبِؼٗ ثطِحٛضتٛؼؼٗ التمبزي ،اختّبػي ،فطٕ٘گي ٚلٕؼتي آْ خبِؼٗ ثٕبٔٙبزٖ ـسٖ اؼت ٚاظ آٔدب وٗ
گؽتطؾ ِط ظ٘بي زأؿ ٚوفف حمبيك ٚـٕبذت پسيسٖ ٘بي عجيؼي ثطِجٕبي پژ٘ٚؿ اؼتٛاضاؼت  ،ثٕبثطايٓ اّ٘يت تٛخٗ ثٗ ِمٌٗٛ
پژ٘ٚؿ ِحٍي اظ تطزيس ٔرٛا٘س زاـت.

ٔٙبي پژ٘ٚؿ زض وفٛض٘بي زض حبي تٛؼؼٗ ِ ،بٕٔس ايطاْ ٕ٘ ،گبِي ثٗ ثبض ذٛا٘س ٔفؽت وٗ زض ؼيطي الٌٛي  ٚثطٔبِٗ ضيعي ـسٖٚ ،زض
ضاؼتبي اٌٛٚيتٙبي تحميمبتي آْ خبِؼٗ ثبـس .ثٕبثطايٓ زض ضاؼتبي چٕيٓ ا٘سافي اؼت وٗ زاـتٓ ضٛاثظ ِ ٚمطضات ذبق ضطٚضت ِييبثس.
ثطايٓ اؼبغ آئيٓ ٔبِٗ اخطائي عطحٙبي تحميمبتي زضزأفگبٖ ػٍ َٛپعـىي تٙطاْ ثباؼتفبزٖ اظ لٛأيٓ ٚثرفٕبِٗ ٘بي ِٛخٛز ّ٘ٚچٕيٓ
تدبضة ٚتٛليٗ ٘بي اً٘ فٓ تٙيٗ ٚتسٚيٓ ـسٖ اؼت.

ايٓ آييٓ ٔبِٗ زضوً ثٗ زِٛ ٚضٛع ػّسٖ ِيپطزاظز :

 – 1تفىيالت ِ ٚمطضات ـٛضا٘بي پژ٘ٚفي

 – 2لٛأيٓ ِ ٚمطضات اخطائي عطحٙبي تحميمبتي

وٍيٗ ثرفٙبي ايٓ آييٓ ٔبِٗ پػ اظ گصـت ؼٗ ؼبي اظ اٌٚيٓ ٚيطاؼت آْ ِٛضز تدسيس ٔظط لطاض گطفتٗ  ٚثب تدطثٗ اي وٗ زض ايٓ ِست
ثسؼت آِسٖ ّ٘ ٚچٕيٓ ثب اؼتفبزٖ اظ ٔظطات اؼبتيس  ٚلبحجٕظطاْ زأفگبٖ ؼؼي ـسٖ اؼت تب حس اِىبْ اظ پيچيسگيٙب ِٛ ٚاضز ِج ُٙآْ
وبؼتٗ ـٛز.

ثٗ ِٕظٛض تٙيٗ ٚتسٚيٓ ثطٔبِٗ ٘بي پژ٘ٚفي  ٚفطاُ٘ آٚضزْ اِىبٔبت الظَ خٙت تمٛيت  ٚاخطاي عطحٙبي تحميمبتي ـٛضا٘بي پژ٘ٚفي
زضزأفگبٖ  ٚزأفىسٖ ٘ب  ٚگط٘ ٖٚب تفىيً ِي ـٔٛس وٗ ـبًِ ِٛاضز ظيطاؼت:

ماده  - 1تعريف – شٌراي پژًىشي دانشگاه عانيترين مرجعي است كو كهيو خط مشييا ً امٌر زيربنائي پژًىشي دانشگاه (مطابق شرح ًظايف) در آن شٌرا تدًين ًتبين ميگردد.

ِبزٖ  – 2تطويت ـٛضا  -ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ عجك اؼبؼٕبِٗ ِسيطيت زأفگبٖ ٘ب ( ِمٛة ؼتبز أمالة فطٕ٘گي ) ِطوت اظاػضبي
ظيطِيجبـس:



اٌف ِ -ؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ



ة – ِسيط اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ



ج ِ -ؼبٔٚيٓ پژ٘ٚفي زأفىسٖ ٘بي زأفگبٖ



ز  -ضٚؼبي ِطاوعتحميمبتي ٚاثؽتٗ ثٗ زأفگبٖ وٗ ِٛضز تبييس ـٛضاي گؽتطؾ زأفگب٘ٙب ِيجبـٕس.

تجمطٖ ِ : 1ؼب ْٚپژ٘ٚفي ِطوع تحميمبتي ثب ِؼطفي وتجي ضئيػ ِطوع  ٚتٛافك ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ ِي تٛأس زض خٍؽبت ـٛضاي
پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثدبي ضئيػ ِطوع ـطوت ّٔٛزٖ  ٚثيبٔگطٔمغٗ ٔظطات ِطوع ثبـس.

٘ـ – زٔ ٚفط اظ اػضبي ٘يئت ػٍّي ،لبحت فؼبٌيتٙبي پژ٘ٚفي اضظٔسٖ وٗ اظ ِيبْ چٙبضٔفط پيفٕٙبزي تٛؼظ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ
ثٛؼيٍٗ ضيبؼت زأفگبٖ ثٗ ػضٛيت ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ أتربة ِي گطزٔس.

ِبزٖ – 3ضٛاثظ تفىيً ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثٗ ـطذ ظيطاؼت:

ثٕس  : 1ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ حسالً ٘طز٘ ٚفتٗ يىجبض زض ِحً ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ تفىيً خٍؽٗ ِيس٘س.

ثٕس  : 2ضيبؼت ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ زض وٍيٗ خٍؽبت ػبزي  ٚفٛق اٌؼبزٖ ـٛضا ثب ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ اؼت ٚ .زض غيبة
ايفبْ ِسيط اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ ػٙسٖ زاض ازاضٖ خٍؽبت ِيجبـس.

تجمطٖ  : 2زض ِٛاضز ذبق ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ ِي تٛأس ؼطپطؼتي خٍؽبت ضا ثطاي ِست ِحسٚزي ثٗ فطز زيگطي اظ اػضبي ـٛضا
ٚاگصاض وٕس.

ثٕس : 3خٍؽبت ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثب حضٛضٔمف ثؼال ٖٚيه اػضب ضؼّيت ِي يبثس ٚتمّيّبت ثب اوثطيت آضاي اػضبي حبضط اتربش
ِي گطزز.

تجمطٖ  : 3زض ِٛاضزي وٗ الظَ ثبـس  ،ثبلالحسيس ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ  ،خٍؽبت فٛق اٌؼبزٖ ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ  ،تفىيً
ذٛا٘س ـس.

ثٕس  : 4زض اٌٚيٓ خٍؽٗ ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ اظ ؼٛي ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ يه ٔفط ثؼٕٛاْ زثيط خٍؽبت أتربة  ٚثٗ اػضبي
ـٛضا ِؼطفي ذٛا٘س ـس .ايٕفطز ٔ جبيس اٌعاِب اظ اػضبي ـٛضا ثبـس.

تجمطٖ ٚ : 4ظبيف زثيط ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِٛاضز ظيط اؼت:

.1

تٕظيُ ثطٔبِٗ وبضي ـٛضا ثب ٔظطِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ ِ ،سيط اِٛض پژ٘ٚؿ  ٚاػضبي ـٛضا

.2

ّ٘بٕ٘گي ثطاي ثطگعاضي خٍؽبت ـٛضا

.3

ـطوت زض وٍيٗ خٍؽبت  ٚتٙيٗ لٛضتدٍؽٗ ٘ب

.4

پيگيطي وٍيٗ اِٛضيىٗ ثمالحسيس ـٛضا ثٗ ٚي ٚاگصاض ِي ـٛز

ِبزٖ ٚ - 4ظبيف ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ عجك اؼبؼٕبِٗ ِسيطيت زأفگبٖ ٘ب ( ِمٛة ؼتبز أمالة فطٕ٘گي ) ثفطذ شيً ِيجبـس:

اٌف – ّ٘ىبضي ثب ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ثطاي ايدبز ظِيٕٗ اخطاي ِمٛثبت  ٚتمّيّبت ٘يبت ضئيؽٗ زأفگبٖ

ة – اضائٗ پيفٕٙبز زض ظِيٕٗ ٘بي ِرتٍف پژ٘ٚفي ثٗ ـٛضاي زأفگبٖ اظخٍّٗ :



ثٙجٛز ـطايظ ٚضفغ ِٛأغ تحميك زض زأفگبٖ



ّ٘بٕ٘گ ؼبذتٓ ظِبْ تؼٍيُ  ٚتحميك زضزأفگبٖ



ِفبضوت ثب ثرؿ ذمٛلي زض اخطاي عطحٙبي پژ٘ٚفي ٚتؼييٓ ٔحّ٘ ٖٛىبضي ثب ِطاوع تحميمبتي زاذً ٚذبضج زأفگبٖ



ثطضؼي ٔح ٖٛاضائٗ ذسِبت پژ٘ٚفي ثٗ ؼبظِبٔٙبي ِرتٍف ثطاي ثطآٚضزْ ٔيبظ٘بي وفٛض ِٕ ،غمٗ ٚاؼتبْ  ٚچگٔٛگي ّ٘ىبضي
زأفگبٖ ِ ٚطاوع لٕؼتي

ج – تٙيٗ ٚتسٚيٓ  ٚپيفٕٙبز عطحٙبي تطثيت ِحمك

ز – ثطضؼي ٚتسٚيٓ ٚپيفٕٙبز ثطاي ثطٔبِٗ ٘بي پژ٘ٚفي ثٗ ِٕظٛض ـٕبذت ٘طچٗ ثيفتط خٙبْ زأؿ

ٖ – پيفٕٙبز چگٔٛگي اؼتفبزٖ اظ ٔتبيح تحميمبت ثطاي اضتمبي ويفيت آِٛظـي

 - ٚتٙيٗ ٚتسٚيٓ آئيٓ ٔبِٗ ٘بي ِرتٍف پژ٘ٚفي ثطاي پيفٕٙبز ثٗ ِطاخغ شيطثظ

ظ – ثطضؼي  ٚاظٙبض ٔظط زضثبضٖ ِؽبئٍي وٗ ـٛضاي زأفگبٖ يب ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ثٗ ـٛضا اضخبع ِيس٘س

ذ – تمٛيت عطحٙبي پژ٘ ٚفي زأفگبٖ

ط – تطغيت  ٚتفٛيك اػضبي ٘يئت ػٍّي ثٗ تبٌيف ٚتطخّٗ وتت ٛٔٚـتٓ ِمبالت تحميمي  ٚايدبز اِىبٔبت  ٚتؽٙيالت الظَ ثطاي تؽطيغ
زض چبپ ٔٚفط آثبض ػٍّي

ي – پيفٕٙبز آئيٓ ٔبِٗ ٔح ٖٛتسٚيٓ وتت ػٍّي ٚپژ٘ٚفي ثطِجٕبي ضٛاثظ ِمٛة ثٗ ـٛضاي زأفگبٖ

ن – اضظيبثي ِيعا ْ تٛإّٔسي ػٍّي ٚؼٕدؿ لبثٍيت فبضؽ اٌتحميالْ زأفگبٖ ثطاي وبض زض خبِؼٗ اظ عطيك اخطاي عطحٙبي تحميمبتي ٚيژٖ

ي – تؼييٓ ٚپيفٕٙبز ذظ ِفي وٍي وبضثطز ٔتبيح تحميمبت ثطاي پيفجطز خٕجٗ ٘بي ػٍّي  ٚفٕي وفٛض

َ – ثطٔبِٗ ضيعي فطلتٙبي ِغبٌؼبتي اػضبي ٘يئت ػٍّي

ْ – پيفٕٙبز ا٘ساف ٚذظ ِفي پژ٘ٚفي زأفگبٖ

ماده  - 5تعريف  :شٌراي پژًىشي دانشكده مرجعي است كو بو منظٌرپيگيري ًاجراي ًظايفي كو متعاقبا (درماده  )8بو آن محٌل ميگردد تشكيم مي شٌد.

ِبزٖ  - 6تطويت اػضبي ايٓ ـٛضاثفطذ ظيطاؼت:

اٌف ِ -ؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ

ة – يىٕفطاظ اػضبي ٘يئت ػٍّي لبحجٕظط ثٗ پيفٕٙبز ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ٚتبئيس ضيبؼت زأفىسٖ

ج  -يه ّٔبيٕسٖ اظ ـٛضاي پژ٘ٚفي ٘طگط ٖٚآِٛظـي پژ٘ٚفي ثٗ أتربة اػضبي ـٛضاي پژ٘ٚفي آْ گطِ ٚ ٖٚؼطفي ضئيػ گطِ ٖٚطثٛعٗ
ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفىسٖ

تجمطٖ  : 5زض زأفىسٖ پعـىي ثسٌيً وثطت گط٘ ٖٚب ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ِيتٛأس ـٛضا٘بي ِدعاي پژ٘ٚفي ثطاي گط٘ ٖٚبي ػٍ َٛپبيٗ
پعـىي ٚػٍ َٛثبٌيٕي تفىيً ز٘س .ثسيٙي اؼت وٗ زض ِٛاضز الظَ ِبٕٔس عطحٙبي ِفتطن ثيٓ گط٘ ٖٚب خٍؽبت ِفتطن ثطگعاض ذٛا٘س
گطزيس.

ز ِ -فبٚض اپيسِيٌٛٛژي ٚيب آِبضظيؽتي

تجمطٖ ِ : 6فب ٚض اپيسِيٌٛٛژي ٚآِبضظيؽتي ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ٚتبييس ضئيػ آْ زأفىسٖ تؼييٓ ِيگطزز.

تجمطٖ  : 7اثالؽ اػضبي ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثٛؼيٍٗ ضئيػ زأفىسٖ لبزض ِيفٛز.

ِبزٖ  – 7ضٛاثظ تفىيً ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثٗ ـطذ ظيطاؼت:

ثٕس - 1اػضبي ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىس ٖ ثبيس زضظِيٕٗ ٘بي تحميمبتي فؼبٌيت زاـتٗ ٚزٚضٖ ٘بي ضٚؾ تحميك ِمسِبتي ِ ٚتٛؼظ
ضاگصضأسٖ ثبـٕس.

ثٕس – 2ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ حسالً ٘ط ز٘ ٚفتٗ يىجبض تفىيً ِيفٛز ٚزض لٛضت ٌعٚ َٚثٗ لالحسيس ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ
خٍؽبت فٛق اٌؼبزٖ ٔيعثطگعاض ذٛا٘س ّٔٛز.

ثٕس – 3خٍؽبت ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثب حضٛضٔمف ثؼال ٖٚيه اػضبضؼّيت ِي يبثس.

ثٕسِ – 4ؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ فطزي ضا وٗ تطخيحب اظ اػضبي ّ٘يٓ ـٛضا ِيجبـس  ،ثؼٕٛاْ زثيطـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ أتربة
ِٚؼطفي ذٛا٘س وطز.

ثٕس – 5ثطاي تفىيً ـٛضا حضٛض ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ يب خبٔفيٓ ايفب ْ (اظ اػضبي ـٛضا) وٗ لجال ِفرك ِ ٚؼطفي ـسٖ اؼت ثٗ
ػٕٛاْ ضئيػ خٍؽٗ  ،اٌعاِيؽت.

ثٕسِ - 6مٛثبت ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثبيس عي لٛضتدٍؽٗ اي ثٗ اِضب ـطوت وٕٕسگبْ حبضط زض خٍؽٗ ضؼيسٖ ٚيه ٔؽرٗ اظ آْ
خٙت حٛظٖ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ اضؼبي گطزز.

ِبزٖ ٚ - 8ظبيف ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثٗ ـطذ ظيط اؼت :

ثٕس  – 1ثطضؼي ٚتمٛيت عطحٙبي پژ٘ٚفي پيفٕٙبزي اضؼبٌي اظـٛضاي پژ٘ٚفي گطٙ٘ٚبي زأفىسٖ ٚاضائٗ آْ ثٗ حٛظٖ ِؼبٔٚت
پژ٘ٚفي زأفگبٖ

تجمطٖ  : 8ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ِيتٛأس زضلٛضت ٌعٚ َٚثب تبئيس ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ،ثطضؼي ٚاظٙبض ٔظط عطحٙب ي تحميمبتي ضا
ثٗ وّيؽيٙٔٛبي ترممي ـٛضا ٚيب افطاز لبحت ٔظط زيگط اضخبع ز٘س.

تجمطٖ  : 9ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ِٛظف اؼت عطحٙبي ِمٛة ـٛضا٘بي پژ٘ٚفي گطٙ٘ٚبي آِٛظـي آْ زأفىسٖ ضاحساوثط ظطف
ِست ؼي ضٚظِٛضز ثطضؼي ٚاظٙبض ٔظط لطاض ز٘س.

ثٕس  - 2تسٚيٓ ؼيبؼتٙبي پژ٘ٚفي زأف ىسٖ ،ثبتٛخٗ ثٗ ذظ ِفي پژ٘ٚفي زأفگبٖ

ثٕس ِ - 3غبٌؼٗ  ٚپيفٕٙبز ضا٘ىبض٘بي ايدبز أگيعٖ  ٚػاللٗ زض اػضبي ٘ئيت ػٍّي زأفىسٖ خٙت فؼبي ّٔٛزْ پژ٘ٚؿ

ثٕس  - 4ثطضؼي  ٚاظٙبض ٔظط ضاخغ ثٗ تٛاْ پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثط اؼبغ ِؼيبض٘بي ِفرك ـسٖ اظ ؼٛي زأفگبٖ ِٕ ٚؼىػ ّٔٛزْ آْ
ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ

ثٕس  - 5ثطضؼي ٔظطات گطٙ٘ٚبي آِٛظـي زأفىسٖ زض ِٛضز اٌٛٚيتٙبي تحميمبتي  ٚاضائٗ آْ ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ

ثٕس  – 6تفٛيك أدبَ پژ٘ٚفٙبي ثيٓ گط٘ٚي  ٚفطاُ٘ ّٔٛزْ اِىبٔبت الظَ خٙت ّ٘بٕ٘گي ايٕگ ٗٔٛپژ٘ٚفٙب

ثٕس  - 7فطاُ٘ ّٔٛزْ اِىبٔبت  ٚتؽ ٙيالت الظَ خٙت ِدطيبْ عطحٙبي تحميمبتي زض ضٔٚس اخطاي عطذ

ثٕس  - 8تفٛيك ِدطيبْ عطذ ثٗ اضائٗ ٔتبيح پژ٘ٚفٙبي پبيبْ يبفتٗ ثٗ ِٛؼؽبت شيطثظ خٙت وبضثطز آْ زض ػطلٗ ٘بي ِرتٍف ػٍّي
ٚػٍّي

ثٕس  - 9تٕظيُ گعاضؾ ؼبٌيبٔٗ فؼبٌيتٙبي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ٚتؼييٓ ِٚؼطفي پژ٘ٚفگطاْ ِّتبظ ثٗ حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ

تجمطٖ ِ : 11ؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ِٛظف اؼت ثٗ لٛضت زٚضٖ اي گعاضـي اظ ػٍّىطز پژ٘ٚفي گطٙ٘ٚبي ِرتٍف آْ زأفىسٖ ضاثطاي
ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ اضؼبي ّٔبيس.

ثٕس  - 11اضائٗ ذظ ِفي ٚتؼييٓ ٚتمٛيت ِٛضٛػبت تحميمبتي ثب تٛخٗ ثٗ اٌٛٚيتٙبي زأفگبٖ ،خٙت اذص ٚاحس پبيبْ ٔبِٗ زض ِمبعغ
وبضـٕبؼي اضـس  ، Ph.Dٚ MPH ،زوتطاي ػِّٛي  ،ترممي  ٚفٛق ترممي

تجمطٖ  : 11زأفىسٖ ٘بيي وٗ زضِمغغ وبضـٕبؼي زاضاي ٚاحس زضؼي پبيبْ ٔبِٗ  ٚيب پطٚژٖ ِيجبـس ٔيع ـبًِ ايٓ ثٕس ِيگطزٔس.

ثٕس  - 11ثطٔبِٗ ضيعي خٙت تسٚيٓ ،تبٌيف ٚتطخّٗ وتبة ٚاضائٗ ِمبالت زض ؼّيٕبض٘بي زاذٍي ٚذبضخي ثبّ٘بٕ٘گي حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي
زأفگبٖ

ثٕس  - 12ثطضؼي ٚاظٙبض ٔظط زض ِٛضز ؼّيٕبض٘ب  ،وٕگطٖ ٘ب  ٚوبضگبٖ ٘بي پيفٕٙبزي اظ گطٙ٘ٚبي ِرتٍف زأفىسٖ

ِبزٖ  - 9تؼطيف  :ـٛضاي پژ٘ٚفي گطِ ، ٖٚطخغ تمّيُ گيطي ػٍّي عطحٙبي پژ٘ٚفي آْ ضـتٗ زضگط ٖٚآِٛظـي پژ٘ٚفي ِطثٛعٗ
ِيجبـس

ِبزٖ  – 11تطويت ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚثتطتيت ظيط اؼت:



اٌف ِ -سيط گطٖٚ



ة ِ -ؼب ْٚپژ٘ٚفي گطٖٚ



ج  -ثيٓ  3تب ٔ 7فط اظ اػضبي ٘يئت ػٍّي تّبَ ٚلت ضـتٗ ِطثٛعٗ وٗ ثب أتربة اػضبي گطِ ٖٚفرك ِ ٚؼطفي ِي گطزٔس.



ز  -يه ٔفط ِحمك وٗ زض ظِيٕٗ ِتسٌٛٚژي ٚضٚؾ تحميك تجحط زاـتٗ  ٚثٗ ٚؼيٍٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ِفرك ِيگطزز.

تجمطٖ  : 12اثالؽ افطاز أتربة ـسٖ زضـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚثٛؼيٍٗ ضيبؼت زأفىسٖ  ٚثب ٔظط ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ِ ٚسيط گطٖٚ
لبزض ِيفٛزٚ .چٕبٔچٗ فطزي اظ ـطوت زضـٛضا ِٕمطف گطزيس فطز خبٔفيٓ عجك ِٛاظيٓ ثبال خبيگعيٓ ذٛا٘س گطزيس.

تجمطٖ  : 13زض ِٛاضزيىٗ تؼساز اػضبي ٘يئت ػٍّي زض گطِ ٖٚطثٛعٗ وّتط اظ پٕح ٔفط ثبـس ،ـٛضاي پژ٘ٚفي گطِ ٖٚعثٛض ثب لالحسيس ِؼبْٚ
پژ٘ٚفي زأفىسٖ يب ـبًِ وٍيٗ افطاز گط ٖٚثٛزٖ ٚيب زض ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ِ ٖٚتدبٔػ ثب آْ ازغبَ ِيفٛز.

ِبزٖ  – 11ضٛاثظ تفىيً ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚثٗ ـطذ ظيطاؼت:

ثٕس - 1أتربة اػضبي ـٛضاي پژ٘ٚفي گط٘ ٖٚطز ٚؼبي يىجبض لٛضت ِيپصيطز.

ثٕس - 2ـٛضاي پژ٘ٚفي گطِ ٖٚيتٛأس اظ ِترمميٓ شيمالذ ثطاي ِفٛضت ٚـطوت زض خٍؽبت ـٛضا ثس ْٚزاـتٓ حك ضاي  ،زػٛت ثؼًّ
آٚضز.

ثٕس - 3زض لٛضت ٚخٛز عطحٙبي ثيٓ گط٘ٚي  ،حضٛض ِؼبٔٚيٓ پژ٘ٚفي گطٙ٘ٚب زض خٍؽبت تمّيُ گيطي گط ٖٚاٌعاِي اؼت.

ثٕس - 4ضيبؼت خٍؽبت ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ، ٖٚثؼٙسٖ ِسيط گط ٚ ٖٚزض غيبة ٚي ثؼٙسٖ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي گطِ ٖٚيجبـس.

ثٕسِ - 5ؼب ْٚپژ٘ٚفي گط ٖٚزثيط ـٛضاي پژ٘ٚفي گط  ٖٚثٛزٖ ِ ٚؽئٛي پيگيطي ِمٛثبت آْ ِيجبـس.

ثٕس - 6ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚثب حضٛض حسالً ٔمف ثؼال ٖٚيه اػضب ضؼّيت ِي يبثس  ٚتمّيّبت ثب اوثطيت آضا اتربش ِيگطزز.

ثٕس - 7ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚحسالً ٘ط  15ضٚظ يىجبض تفىيً ِيفٛز  ٚزض ِٛاضز ٌعٔ َٚيع ِيتٛأس خٍؽبت فٛق اٌؼبزٖ ثطگ عاض ّٔبيس.

ثٕس - 8ـٛضاي پژ٘ٚفي گطِٛ ٖٚظف اؼت عطحٙبي تحميمبتي پيفٕٙبزي ضا حساوثط ظطف ِست ؼي ضٚظ ثطضؼي  ٚزض ثبضٖ آٔٙب اظٙبض ٔظط
ّٔبيس.

ثٕسٚ - 9ظيفٗ حؽٓ اخطاي أتربثبت ّ٘ ٚچٕيٓ ٔظبضت ثط اخطاي ٚظبيف پژ٘ٚفي زض گطٙ٘ٚب ثؼٙسٖ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ِطثٛعٗ
ِيجبـس.

ثٕسِ – 11ؼب ْٚپژ٘ٚفي گطِٛ ٖٚظف اؼت لٛضتدٍؽبت پژ٘ٚفي گط ٖٚضا وٗ ثٗ اِضبي اػضب ضؼيسٖ اؼت ثطاي ِؼب ْٚپژ٘ٚفي
زأفىسٖ اضؼبي ِٛ ٚاضز ِٕسضج زض آْ ضا پيگيطي ّٔبيس.

ِبزٖ ٚ - 12ظبيف ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚثٗ ـطذ شيً ِيجبـس :

اٌف  -ثطآٚضز تٛاْ پژ٘ٚفي گطٚ ٖٚأؼىبغ آْ ثٗ ِ ؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ

ة  -ثطضؼي ظِيٕٗ ٘بي پژ٘ٚفي ٚاٌٛيتٙبي تحميك ٚپيفٕٙبز عطحٙبي تحميمبتي ثٗ گط ٖٚزض ضاثغٗ ثب ٔيبظ٘بي ضطٚضي ٚػّسٖ وفٛض

ج  -اضظيبثي عطحٙبي پژ٘ٚفي پيفٕٙبز ـسٖ ثٛؼيٍٗ اػضبي گط ٖٚاظ ٔظط ػٍّي ،ترممي  ٚتغبثك آْ ثب اٌٛٚيتٙبي تحميمبتي  ٚتمٛيت يب
ضز آْ

ز  -ثطضؼي وبض ـٕبؼي عطحٙبي پژ٘ٚفي وٗ اظ ؼٛي ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ يب زأفگبٖ خٙت اظٙبض ٔظطثٗ آْ گط ٖٚاضخبع ِي
گطزز.

ٖ  -ثطضؼي پيفٕٙبزات ِطثٛط ثٗ ثطگعاضي ؼّيٕبض٘ب  ،وٕگطٖ ٘ب  ٚثبظ آِٛظيٙب اظ ؼٛي اػضبي گطٚ ٖٚاضائٗ آْ ثٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ.

 - ٚثطضؼي پيف ٕٙبزات ِطثٛط ثٗ تطخّٗ ٚتبٌيف وتبة ٚاضائٗ آْ ثٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ

ظ – ثطضؼي  ٚتمٛيت وٍيٗ پبيبْ ٔبِٗ ٘ب زض ِمبعغ ِرتٍف (زٚضٖ ٘بي وبضـٕبؼي  ،وبضـٕبؼي اضـس  ، Ph.D , MPH ،زوتطاي ػِّٛي ،
ترممي  ٚفٛق ترممي)

ِبزٖ ٔ - 13ح ٖٛثطضؼي عطحٙبي تحميمبتي ٔٚح ٖٛػٍّىطز ـٛض ا٘بي پژ٘ٚفي گط ، ٖٚزأفىسٖ  ٚزأفگبٖ

ثٕس  - 1ـٛضاي پژ٘ٚفي گط( ٖٚگطٙ٘ٚبي آِٛظـي پژ٘ٚفي ) عطحٙبي تحميمبتي پيفٕٙبز ـسٖ ثٛؼيٍٗ اػضبي ٘يئت ػٍّي
ٚغيطػٍّي زأفگبٖ ضا ثغٛض زليك اظخٕجٗ ٘بي ػٍّي ٚتبحس الظَ اظ ٔظط ِتسٌٛژي تحميك ثطضؼي  ٚتبئيس يب ضز ِي ّٔبيٕس.

ثٕس - 2ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ عطحٙبي تحميمبتي پيفٕٙبزي ضا ثغٛض زليك اظخٕجٗ ٘بي ِتسٌٛژي تحميك  ٚتب حس الظَ اظ ٔظطوٍيبت
ػٍّي  ٚاذاللي ثطضؼي  ٚتمٛيت يب ضز ِيّٕبيس.

ثٕس - 3ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ عطحٙبي تحميمبتي ضا ثغٛض زليك اظ زيسگبٖ اٌٛٚيت ثٕسيٙبي وفٛضي  ٚزأفگب٘ي  ٘ ،عيٕٗ ٘ب ،
ِتسٌٛٚژي تحميك ّ٘ٚچٕيٓ زض لٛضت ٌع َٚاظٔظط پطؼفٙبي ػٍّي ٚاذاللي وٗ ثمٛضت ِٛضزي پيؿ ذٛا٘س آِس ثطضؼي ِيّٕبيس.

ِبزٖ – 14زض ِٛاضزيىٗ ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثٗ ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ أي تفٛيض اذتيبض وطزٖ ثبـس ،آْ ـٛضا زضحيغٗ تفٛيض
اذتيبض ـسٖ الساَ ّٔٛزٖ ٔ ٚتبيح ضا وتجبً ثٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ اػالَ ِيّٕبيس .زض ايٓ حبٌت ـٛضا ِ ٚؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ ثط
حؽٓ اخطاي ِٛاضز تفٛيضي ٔظبضت زاـتٗ ٚزض لٛضت ٌعِ َٚيتٛإٔس ِٛضٛع تفٛيض اذتيبض ضا ِٛضز تدسيس ٔظط لطاضزٕ٘س.

ِبزٖ  – 15عطذ تحميمبتي ثٗ ِدّٛػٗ ِغبٌؼبت ٚيب ػٍّيبت ا خطائي ٚيب ٘طز ٚگفتٗ ِيفٛز وٗ ِٕدط ثٗ تٌٛيس ػٍُ  ٚفٕآٚضي ( ِبٕٔس تٙيٗ ٚ
تسٚيٓ اعالػبت  ،تٙيٗ ٔطَ افعاض ،ثبٔه اعالػبتيِ ،دّٛػٗ ؼبظي ،تٌٛيس اثعاضثمٛضت ؼرت افعاض ،اضائٗ ذسِبت ثمٛضت ؼرت ٔ ٚطَ افعاضي،
ضاٖ أساظي ضٚـي خسيس زض ظِيٕٗ ٘بي ِرتٍف ػٍّي  ٚاظ ايٓ لجيً)  ٚثغٛض وٍي اضائٗ ضاٖ حً ثطاي ِؼضالت ِٛخٛز ِيجبـس.

ِبزٖ ٚ - 16اخسيٓ ـطايظ اخطاي عطذ تحميمبتي  :اػضبي ٘يئت ػٍّي زأفگبٖ ِيتٛإٔس ثغٛض فطزي ٚيب گط٘ٚي ثطاي اضائٗ ٚأدبَ
عطحٙبي تحميمبتي الساَ ّٔبيٕس.

تجمطٖ  : 14اػضبي غيط ٘يبت ػٍّي ـبغً  ٚيب ثبظٔفؽتٗ زأفگبٖ  ٚا فطازيىٗ زض زأفگبٖ ـبغً ّٔيجبـٕس زضلٛضتي ِيتٛإٔس عطذ
تحميمبتي اضائٗ زٕ٘س وٗ عطذ پيفٕٙبزي ايفبْ ثٗ تبييس ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ يب ِطوع تحميمبتي ِطثٛعٗ  ٚـٛضاي پژ٘ٚفي
زأفگبٖ ضؼيسٖ ثبـس.

ِبزٖ  – 17عطذ زٕ٘سگبْ (ّ٘ىبض الٍي ِ ،دطي يب ِدطيبْ عطذ)  :اػضبي ٘يئت ػٍ ّي يب غيط ٘يئت ػٍّي ٚاثؽتٗ ثٗ يىي اظ گط٘ ٖٚبي
آِٛظـي پژ٘ٚفي  ٚيب ِطاوع تحميمبتي  ٚثيّبضؼتبٔٙب يب ِٛؼؽبت ٚاثؽتٗ ثٗ زأفگبٖ ِيجبـٕس وٗ عطذ تحميمبتي ثب ّ٘فىطي ايفبْ
تٙيٗ ـسٖ ِٚؽئٌٛيت ِؽتميّي زض ضاثغٗ ثب اخطاي وً عطذ يب ثرفي اظ آْ زاضٔس.

ِبزٖ ِ - 18سيطاخطايي ع طذ  :ثٗ فطزي اعالق ِيگطززوٗ خعّ٘ ٚىبضاْ عطذ ثٛزٖ  ٚثب تٛافك خّؼي عطذ زٕ٘سگبْ  ٚعجك ضٛاثظ اخطاي
عطحٙبي تحميمبتي زأفگبٖ زض ِٛضز ِٛضٛع عطذ (وٗ تحت ػٕٛاْ عطذ تحميمبتي ِفرك ِيگطزز) گط ٖٚتحميك ضا ّ٘بٕ٘گ ؼبذتٗ ٚ
ِؽٌٛيت اخطاي عطذ اظ ٔظط ِبٌي  ،حمٛلي  ٚازاضي ثؼٙسٖ ايفبْ اؼت .ثطاي ثٗ اخطا زضآٚضزْ عطذ الظَ اؼت ِسيط اخطايي اظ عطف عطذ
زٕ٘سگبْ ثمٛضت وتجي ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفىسٖ يب زأفگبٖ ِؼطفي گطزز.

تجمطٖ ِ : 15سيط اخطايي عطذ اظثيٓ ِدّٛػٗ ّ٘ىبضاْ عطذ أتربة ـسٖ  ٚثٛاؼغٗ ايٓ أتربة اظ ؼٛي ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثطاي
ٚي ِعيت  ٚاِتيبظ ػٍّي يب ضتجٗ ذبلي زض ٔظط گطفتٗ ٔرٛا٘س ـس ِ ٚسيطاخطايي عطذ لطفب ِؽئٛي اخطايي  ٚعطف ِصاوطٖ  ٚػبًِ
ّ٘بٕ٘گ وٕٕسٖ ِحمميٓ عطذ ثب ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي ـٕبذتٗ ِيفٛز.

تجمطٖ  : 16اظ ٔظط ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ٘ط عطذ تحميمبتي ّٔيتٛأس ثيؿ اظ يه ِسيطاخطا زاـتٗ ثبـس.

تجمطٖ  : 17زضلٛضتيىٗ ِسيطاخطايي عطذ ثٙط زٌيٍي اظ ازاِٗ وبض لطف ٔظط ّٔبيس يىي زيگط اظ ِدطيبْ عطذ زض زضخٗ اٚي ثٕب ثٗ اػالَ عطذ
زٕ٘سگبْ  ٚزض لٛضت ػسَ تٛافك ايفبْ ثٗ تفريك حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ػٙسٖ زاض ايٓ ٚظيفٗ ذٛا٘س گطزيس.

ِبزٖ ّ٘ - 19ىبضاْ عطذ  :ؼبيط اػضبئي (اػضبي ٘يئت ػٍّي ٚغيط ػٍّي) وٗ ثٗ ٔحٛي زض ضٔٚس اخطاي عطذ ػٙسٖ زاض ِؽئٌٛيتٙبي ثبٔٛي
ثٛزٖ  ٚثرفي اظ ػٍّيبت اخطائي عطذ ثؼٙسٖ آٔٙب ِيجبـس ،تحت ػٕٛاْ ّ٘ىبض عطذ ذٛأسٖ ِيفٔٛس.

ِبزٖ  - 21زضلٛضتيىٗ يىي اظ ّ٘ىبضاْ ٚيب عطذ زٕ٘سگبْ ثٗ ٘ط زٌيٍي اظ ازاِٗ وبض لطف ٔظط ّٔبيسِ ،سيطاخطايي وتجب ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي
زأفگبٖ ضا ِغٍغ ّٔٛزٖ  ٚزض لٛضتيىٗ الظَ ثسأس فطز زيگطي وٗ ػٙسٖ زاض ٚظيفٗ ٚي ذٛا٘س ثٛز ضا ِؼطفي ِيّٕبيس.

ِبزٖ  - 21عطذ زٕ٘سگبْ ثبيس پيفٕٛيػ عطذ تحميمبتي ذٛز ضا زض لبٌت فطِٙبي ٚيژٖ ايٓ وبض ( )Proposalتٙيٗ  ٚخٙت پيگيطيٙبي ثؼسي
ثمٛضت وتجي ثٗ ِسيط گطِ ٖٚطثٛعٗ ( ٚضٛٔٚـت ثٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ) اضخبع زٕ٘س.

تجمطٖ  : 18فطِٙبي پيفٕٛيػ عطحٙبي تحميمبتي تحت ٔظبضت وبضـٕبؼبْ حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ عطاحي ٚتسٚيٓ گطزيسٖ  ٚزض
اذتيبض زأفىسٖ ٘ب ِ ٚطاوع تحميمبتي لط اض ِيگيطز٘ .ط گ ٗٔٛتغييطي زض ِٕسضخبت  ،وٍيبت  ٚـىً ظب٘طي ايٓ فطِٙب اظ ؼٛي زأفىسٖ ٘ب ٚ
ِطاوع تحميمبتي ٚاثؽتٗ ثٗ زأفگبٖ ثبيس ثب ٔظبضت  ٚوؽت اخبظٖ اظ حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي لٛضت پصيطز.

ِبزٖ ِ - 22سيط گطِ ٖٚطثٛعٗ پػ اظ ثطضؼيٙبي اٌٚيٗ (اظ لجيً ثجت ِٛضٛع  ٚتبضيد ا ضائٗ عطذ  ،تفىيً پطٔٚسٖ  ،ثطضؼي تىطاضي ٔجٛزْ ِٛضٛع
 )…ٚآٔطا خٙت ثطضؼي  ٚتمٛيت ثٗ ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚاضخبع ِيس٘س.

ِبزٖ ِ - 23سيط گطِٛ ٖٚظف اؼت ضّٓ ّ٘بٕ٘گي ثب ِؼب ْٚپژ٘ٚفي گط ٖٚزض اٌٚيٓ فطلت ِّىٓ ٔتيدٗ ثطضؼي ٔ ٚظط گط ٖٚضا وتجب ٚ
ثمٛضت تمٛيت يب ضز ثٗ عطذ زٕ٘سٖ (ثب ضٛٔٚـت ثٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ) اػالَ ّٔبيس.

ِبزٖ  - 24پػ اظ اضائٗ پبؼد ـٛضاي پژ٘ٚفي گطِ ٖٚجٕي ثط تمٛيت عطذ ثٗ ِدطي ِسيط گطِٛ ٖٚظف اؼت زض اٌٚيٓ فطلت ِّىٓ عطذ ضا
خٙت ثطضؼي زضـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفىسٖ اضخبع ّٔبيس.

ِبزٖ ِ -ؼب ْٚپژ٘ٚفي گطِٛ ٖٚظف اؼت زض اٌٚيٓ فطلت ِّىٓ عطذ اضخبػي ضا زض زؼتٛض وبض ـٛضاي پژ٘ٚفي گط ٖٚلطاض زازٖ ٔ ٚؽجت
ثٗ ثطضؼي  ٚتمّيُ گيطي ثطاي آْ الساَ ّٔبيس.

ِبزٖ  - 25پػ اظ اضائٗ پبؼد ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ِجٕي ثط تمٛيت عطذ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفىسٖ ِٛظف اؼت زض اٌٚيٓ فطلت
ِّىٓ ٔتيدٗ ضا خٙت تمّيُ گيطي ٔٙبئي ثٗ حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ اضخبع ّٔبيس.

تجمطٖ  : 19زض ضٔٚس ثطضؼي عطذ زضلٛضتيىٗ ـٛضاي پژ٘ٚفي گطٚ ٖٚيب زأفىسٖ الظَ ثسأس ِيتٛأس خٙت تٛخيٗ ؼٛاالت ذٛز اضتجبط الظَ ضا
ثمٛضت وتجي  ٚيب ـفب٘ي ثب ـٛضاي پژ٘ٚفي گط  ٚ ٖٚيب عطذ زٕ٘سٖ (گبْ) ثطلطاض ّٔبيس  ٚيب عي خٍؽبتي (غيط اظ خٍؽبت ـٛضا) اظ
تٛخيٙبت ٔ ٚظطات ايفبْ اعالع حبلً ّٔبيس.

تجمطٖ  : 21زضلٛضتيىٗ ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ  ٚيب گط ٖٚالظَ ثسإٔس ِيتٛإٔس اظ عطذ زٕ٘سگبْ ثطاي زفبع  ٚتٛخيٗ ِغبٌت ِٕسضج زض
پطٚپٛظاي ثطاي ـطوت زض آْ ـٛضا زػٛت ثؼًّ آٚضٔس.

ِبزٖ  - 26حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ پػ اظ زضيبفت پيفٕٛيػ عطذ اظ ؼٛي زأفىسٖ يب ِطوع تحميمبتي آٔطا زض ثطٔبِٗ وبضي
وبضـٕبؼبْ ذٛز لطاض زازٖ تب خٙت ثطضؼي ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ آِبزٖ گطزز.

ِبزٖ  - 27ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِٛظف اؼت زض ا ٌٚيٓ فطلت ِّىٓ (اٌٚيٓ ِطحٍٗ ثطضؼي عطحٙب پػ اظ تبضيد زضيبفت) عطذ اضؼبٌي
ضا زضزؼتٛض وبض ذٛز لطاضزازٖ  ٚثٗ آْ ضؼيسگي ّٔبيس.

تجمطٖ  : 21ثطاي اػالَ ِٛاضز ِبزٖ ٘بي  22تب  25ضٛٔٚـت ِىبتجٗ ثبيس اظ عطف ِؽئٛي ِطثٛعٗ ثطاي عطذ زٕ٘سٖ (گبْ) اضؼبي گطزز.

ِبزٖ  - 28ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثبيس ٔتيدٗ ثطضؼي ٔ ٚظط ذٛز ضا ثمٛضت تمٛيت  ،ضز  ،تمٛيت ِفطٚط  ،اضخبع ثٗ ِطاخغ شيمالذ زيگط
 ٚغيطٖ اظ عطيك ِىبتجٗ ِؽتميُ ّ٘ ٚطاٖ ثب ضٛٔٚـت ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفىسٖ ثٗ اعالع عطذ زٕ٘سٖ (گبْ) ثطؼبٔس.

ِبزٖ  - 29زض لٛضتيىٗ اخطاي يه عطذ زاضاي اٌٛٚيت ذبق ظِبٔي ثٛزٖ  ٚيب عطذ زٕ٘سٖ (گبْ) ثٛزخٗ اي اظ زأفگبٖ عٍت ّٕٔبيس ثب اػالَ
وتجي ايٓ ِغٍت ثٛؼيٍٗ ِدطيِ ،سيط گطِ ،ٖٚؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ  ٚثب ٔظط ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ چٕيٓ عطحي ِيتٛأس ثمٛضت
ذبضج اظ ٔٛثت ِؼّٛي زض زؼتٛضوبض ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ لطاض گيطز.

ِبزٖ  - 31ثب تٛخٗ ثٗ ـطذ ٚظبيف حٛظٖ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ وبضـٕبؼي  ٚآِبزٖ ّٔٛزْ عطحٙبي زضيبفتي ثطاي ـٛضاي
پژ٘ٚفي زأفگبٖ  ٚوٍيٗ اِٛض ازاضي ِبٌي  ٚاخطائي عطحٙبي تحميمبتي ظيط ٔظط ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ثٛؼيٍٗ ايٓ ٚاحس أدبَ ِيپصيطز.

ِبزٖ  - 31ثطاي ثطضؼي عطحٙبي تحمي مبتي پيفٕٙبز ـسٖ وٗ ٔيبظِٕس ٔظطذٛا٘ي وبضـٕبؼي  ٚترممي ثبـٕس ،ـٛضاي پژ٘ٚفي
زأفىسٖ يب زأفگبٖ ثمالحسيس  ٚاظ عطيك ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ِيتٛأس ِٛ ،ضٛع ضا ثٗ گط٘ ٖٚبي ترممي  ٚيب افطاز لبحجٕظط خٙت زاٚضي
اضخبع ز٘س  ٚاظ ٔظطات ايفبْ ثطاي تمّيُ گيطيٙبي ذٛز اؼتفبزٖ ّٔبيس.

تجمطٖ  : 22زثيط ـٛضا ِٛظف اؼت پيگيطيٙبي الظَ خٙت اذص پبؼد اظ زاٚض (يب زاٚضاْ)  ٚاضائٗ آْ ثٗ ـٛضا ضا أدبَ ز٘س.

تجمطٖ  : 23زض لٛضتيىٗ زاٚض ٔظط ذٛز ضا ظطف ِست يىّبٖ ثمٛضت ـفبف ِ ٚفرك اػالَ ّٕٔبيٕس ـٛضا ِيتٛأس اظ ٔظطات ؼبيط لبحجٕظطاْ
اؼتفبزٖ ّٔبيس.

ِبزٖ  - 32پػ اظ تمٛيت عطذ زض ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ  ،پيگيطي ضٔٚس ازاضي عطذ اظ ٔظط لسٚض اثالغيٗ يب ػمس لطاضزاز  ،پيگيطي ضٔٚس
اخطائي  ،پيگيطي گعاضـبت  ٚغيطٖ ثؼٙسٖ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِيجبـس  ٚايٓ ٚاحس ِٛظف اؼت ضٛٔٚـت وٍيٗ ِىبتجبت ذٛز ثب
ِسيط اخطايي عطذ  ٚيب ع طذ زٕ٘سگبْ ضا ثٗ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ يب ِطوع تحميمبتي ِطثٛعٗ اضؼبي ّٔبيس.

ِبزٖ  - 33زض لٛضتيىٗ ِسيط اخطايي يب عطذ زٕ٘سٖ (گبْ) زض ضٔٚس پيگيطي  ٚاخطاي عطذ ثٗ ٘ط زٌيٍي الساَ ثّٛلغ  ٚالظَ ضا ِؽتٕساً اظ ؼٛي
ِمبَ ِطثٛعٗ زضيبفت ّٕٔبيس ِيتٛأس ِٛضٛع ضا وتجب  ٚثب اضائٗ زاليً ِثجت ِٕ ٚغمي ثٗ ِطخغ ثبالتط اػالَ ّٔٛزٖ ِ ٚطخغ ثبالتط (ثؼسي) ِيتٛأس
ضاؼبً خٙت پيگيطي  ٚثطضؼي الساَ الظَ ضا آغبظ ّٔبيس.

تجمطٖ ِ : 24طخغ شيمالذ ثطاي ايٓ ِٕظٛض زض زأفىسٖ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي آْ زأفىسٖ ٚذبضج اظ زأفىسٖ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ
ِيجبـس.

ِبزٖ ِ - 34ؽئٛي اخطائي عطذ پػ اظ زضيبفت اثالغيٗ  ٚيب ػمس لطاضزاز ِٛظف ثٗ ـطٚع ػٍّيبت اخطائي عطذ ثٗ ٔحٛي وٗ زض پيفٕٛيػ آْ
آِسٖ ِٛ ٚضز تبييس ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ لطاض گطفتٗ اؼت ِ ،يجبـس.

تجمطٖ ِ : 25ؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِٛظف اؼت ٔؽرٗ اي اظ اثالػيٗ  ٚيب لطاضزاز عطذ ضا خٙت اعالع  ٚپيگيطيٙبي الظَ ثؼسي زض اذتيبض
ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفىسٖ يب ِطوع تحميمبتي ِطثٛعٗ لطاضزا٘س.

ِبزٖ  - 35زضلٛضتيىٗ ِسيط اخطاي عطذ ثٗ ٘ط زٌيٍي ظطف ِست ِ 3بٖ پػ اظ تبضيد اثالغيٗ  ٚيب ػمس لطاضزاز عطذ ثس ْٚػصض ِٛخٗ عطذ ضا
ـطٚع ّٕٔبيس  ،عطذ ِعثٛض تٛؼ ظ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚؿ زأفگبٖ  ٚثب ٔظط ذٛا٘ي اظ ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ِطثٛعٗ ِٛضز ثطضؼي لطاض
گطفتٗ  ٚزض ذمٛق تؼٍيك يب ازاِٗ اخطاي آْ تمّيُ گيطي ثؼًّ آِسّ٘ .چٕيٓ زض لٛضتيىٗ زض ايٓ ِست ٚخ٘ٛي اظ اػتجبضات عطذ زض اذتيبض
ِسيطاخطايي لطاض گطفتٗ ثبـس  ،ثٛؼيٍٗ ّ٘يٓ ِطخ غ ِٛضز تمّيُ گيطي لطاضذٛا٘س گطفتٔ .تيدٗ تمّيّبت فٛق ثمٛضت وتجي اظ عطيك
ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ (عطف لطاضزاز) ثٗ ِسيط اخطايي عطذ ِ ٚؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ اػالَ ذٛا٘س ـس.

تجمطٖ  : 26چٕبٔچٗ زض پيفٕٛيػ عطذ ظِبْ ذبلي ثطاي ـطٚع آْ ِفرك گطزيسٖ  ٚيب اخطاي عطذ ِٕ ٛط ثٗ احطاظ ـطايظ ٚيژٖ اي ثبـس،
ِسيطاخطايي ِٛظف اؼت ِغبثك آْ ـطايظ  ٚيب زض ظِبْ ِفرك ـسٖ ػًّ ّٔبيس.

تجمطٖ ِ : 27ساضن  ٚـٛا٘س الظَ  ٚيب ازٌٗ ِطثٛط ثٗ ـطٚع  ٚيب ػسَ ـطٚع وبض  ٚؼبيط ِٛاضز ِٛضز ٔظط زض ايٓ ضاثغٗ ثبيس اظ ؼٛي ِدطي
عطذ زض اذتيبض تمّيُ گيطٔسگبْ ِ ٛضٛع ايٓ ِبزٖ لطاض گيطز.

ِبزٖ ِ - 36سيط اخطايي عطذ ِٛظف اؼت ِغبثك ِٛاز ِٕسضج زض لطاضزاز  ٚيب ثط اؼبغ خسٚي ظِبٔجٕسي عطذ وٗ زض ـطٚع ثٗ تبييس ـٛضاي
پژ٘ٚفي زأفگبٖ ضؼيسٖ  ٚظِبٔجٕسي اضائٗ گعاضـبت زض آْ ِفرك ـسٖ  ،گعاضؾ پيفطفت ػٍّي  ٚاخطايي عطذ ضا ثطاي ِؼبٔٚت
پژ٘ ٚفي زأفگبٖ اضؼبي زاضز.

تجمطٖ ِ : 28ف َٛٙگعاضـٙب اظ ٔظطحٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي  ،زاـتٓ اضتجبط ِٕبؼت ِ ٚسا َٚثب ِسيط اخطائي عطذ اؼتِ .ثال اگط عطذ ثٕب ثٗ
٘طزٌيٍي اظ ٔظط اخطائي ثطاي ِستي ثحبٌت ضاوس زضآِس ِسيط اخطا ثبيس زضگعاضـٙبي ذٛز ثٗ ِفىالت ٔ ٚيبظ٘بي عطذ اـبضٖ ّٔبيس .ثٕبثط ايٓ
زاـتٓ اضتجبط وتجي زض لبٌت گعاضـٙبي زٚضٖ اي اظؼٛي ِسيطاخطايي ثبحٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زض ِٛاػيس ِمطض ـسٖ زض لطاضزاز يب ِتٓ
پيفٕٛيػ عطذ اٌعاِي اؼت.

ِبزٖ ِ - 37ؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثٗ ٘ط عطيمي وٗ لالذ ثسأس ثط حؽٓ اخطا  ٚچگٔٛگي ضٔٚس اخطايي عطذ ٔ ظبضت ذٛا٘س ّٔٛز.

تجمطٖ ٔ : 29بظط (يب ٔبظطيٓ) ٘ط عطذ ثب ِفٛضت ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ  ٚيب ِطوع تحميمبتي ِطثٛعٗ ثمٛضت ِحطِبٔٗ ِفرك ـسٖ ٚ
ثب حىّي وٗ اظ ؼٛي ِؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفگبٖ زضيبفت ِيّٕبيس ثٗ اِط ٔظبضت ِي پطزاظز .زض ضاثغٗ ثب ٔظبضت عطحٙبي زض حبي اخطا ِسيطيت

اِٛض پژ٘ٚفي تّٙيساتي ضا زض پيؿ ذٛا٘س گطفت وٗ ثب اضؼبي اظٙبض ٔظط٘بي ٔبظط عطذِ ،ؼبٔٚتٙبي پژ٘ٚفي زأفىسٖ يب ِطوع تحميمبت
زض خطيبْ پيفطفت وبض عطحٙب لطاض گيطٔس.

تجمطٖ  : 31ػال ٖٚثط اِط ٔظبضتِ ،ؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِيتٛأس زض ِٛاضزيىٗ لالذ ثسأس اظ اػضبي ٘يئت ػ ٍّي گط ، ٖٚزأفىسٖ ،
زأفگبٖ  ٚيب ؼبيط لبحجٕظطأي وٗ ثٗ آٔٙب زؼتطؼي زاضز ثٗ ـطعي وٗ خعّ٘ ٚىبضاْ عطذ ٔجٛزٖ ثبـٕس  ،خٙت اضظـيبثي گعاضـٙبي
پيفطفت  ٚضٔٚس اخطاي عطذ ٔظطذٛا٘ي ّٔبيس.

ِبزٖ ِ - 38سيطيت اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِٛظف اؼت پػ اظ زضيبفت گعاضـٙبي اضظـيبثي ـسٖ عطحٙب ٔؽجت ثٗ اذتمبق ثبليّبٔسٖ
اػتجبضات عطذ زض اٌٚيٓ فطلت ِّىٓ ِ ٚغبثك ِفبز لطاضزاز ِٕؼمسٖ الساَ ّٔبيس.

ِبزٖ ِ - 39سيط اخطائي ِٛظف اؼت زض پبيبْ اخطاي عطذ وٍيٗ ٔتبيح ثسؼت آِسٖ ضا ثمٛضت گعاضؾ ٔٙبيي ِغبثك ثب ـطايغي وٗ زض ِتٓ
لطاضزاز آِسٖ اؼت ِ ،طتت ّٔٛزٖ ّ٘ ٚطاٖ ضّبيُ  ٚاؼٕبز ِثجتٗ خٙت تؽٛيٗ حؽبة پبيبٔي عطذ زض اذتيبض حٛظٖ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي
لطاضز٘س.

تجمطٖ  : 31ثطاي اؼتفبزٖ ِٕبؼت اظ ٔتبيح تحميك  ٚتٙيٗ ِؽتٕسات ػٍّي الظَ اؼت گعاضؾ ٔٙبئي عطذ زضلبٌت ظيط تٙيٗ گطزز .ثسيٙي
اؼت ِٛاضز ظيط ثب تٛخٗ ثٗ ِب٘يت عطذ ٛٔ ٚع ِ غبٌؼٗ تٙيٗ ِيفٛز:

ِ - 1ؼطفي تحميك (ـبًِ  :ظِبْ ـطٚع  ٚذبتّٗ تحميك  ،ضلُ ثٛزخٗ ِمطف ـسٖ ِٕ ،بثغ تبِيٓ ثٛزخٗ  ،ثيبْ ِؽئٍٗ  ،ا٘ساف  ،فطضيبت
ٚؼٛاالت تحميك  ،تؼطيف ٚاژٖ ٘ب  ،پيؿ فطضٙب ِ ،حسٚزيتٙبي تحميك ِ ٚالحظبت اذاللي)

 - 2زأؽتٗ ٘بي لجٍي ضاخغ ثٗ ِؽئٍٗ (ـبًِ  :چٙبض چٛة تحميك ِ ٚطٚضي ثط ِت)ْٛ

ِٛ - 3از  ٚضٚؾ وبض (ـبًِ ٛٔ :ع تحميك  ،خبِؼٗ ِٛضز تحميك ِ ،فرمبت ّٔ ٗٔٛپژ٘ٚؿ ِ ،ؼيبض٘بي ٚضٚز  ٚذطٚج اظ ِغبٌؼٗ  ،حدُ ّٔٗٔٛ
 ٚضٚؾ ِحبؼجٗ آْ ِ ،حيظ تحميك  ،ضٚؾ ّٔ ٗٔٛگيطي  ،ضٚؾ گطزآٚضي زازٖ ٘ب  ،ضٚؾ پبيبيي  ٚضٚائي اثعاض گطزآٚضي زازٖ ٘ب  ،چگٔٛگي
تدعيٗ  ٚتحٍيً زازٖ ٘ب  ٚضٚـٙبي آِبضي ثىبض ضفتٗ)

 - 4يبفتٗ ٘بي تحميك (ـبًِ  :خساٚي ّٛٔ ،زاض٘ب  ،ػىؽٙب ِ ،فرمبت زليك ِٛاضز تٌٛيس ـسٖ  ٚوٍيٗ اعالػبت ِطثٛعٗ زض ايٓ ظِيٕٗ)

ٔ - 5تبيح ثسؼت آِسٖ (ـبًِ  :ذاللٗ يبفتٗ ٘ب  ،ثحث ٚثطضؼي زض ِٛضز يبفتٗ ٘ب  ،تدعيٗ  ٚتحٍيً زضِٛضز يبفتٗ ٘ب ٔ ،تيدٗ گيطي ٔٙبيي)

 - 6پيفٕٙبز٘ب (ـبًِ  :پيفٕٙبز ثطاؼبغ يبفتٗ ٘ب  ،پيفٕٙبز ثطاي تحميمبت ثؼسي  ،پيفٕٙبز ثطاي ؼبظِبٔٙب ِ ٚطاخغ شيٕفغ  ٚشيطثظ)

 - 7فٙطؼتٙب (ـبًِ ِٕ :بثغ فبضؼي ِٕ ،بثغ التيٓ)

 - 8پيٛؼتٙب (ـبًِ  :پبيبْ ٔبِٗ ٘ بي اخطا ـسٖ ثط ِجٕبي عطذ ِ ،مبالت تٙيٗ  ٚيب چبپ ـسٖ اظ تحميك ثّٙطاٖ ٔفبٔي زؼتطؼي ثٗ آٔٙب ،
پطؼفٕبِٗ ٘بي تحميك  ،خساٚي ّٛٔ ٚزاض ٘ب  ،ػىؽٙب  ،ثطگٗ ٘بي ثجت اعالػبت ٔ ٚتبيح ِمبحجٗ يب ِفب٘سٖ  ٚاظ ايٓ لجيً)

 - 9چىيسٖ عطذ ثٗ فبضؼي  ٚأگٍيؽي (اٌعاِي اؼت)

ِبزٖ ٘ - 41ط ِحمك ثؼٕٛاْ ِسيط اخطايي عطذ زض حبٌتي وٗ ٚي ػض٘ ٛيئت ػٍّي آِٛظـي اؼت ّٔيتٛأس زض يه ظِبْ ِؽئٌٛيت اخطاي
ثيؿ اظ ؼٗ عطذ تحميمبتي ضا ثؼٙسٖ زاـتٗ ثبـس وٗ زض ِٛضز عطذ ؼِ َٛسيطيت اِٛض پژ٘ٚؿ ثب تٛخٗ ثٗ ؼبثمٗ ِسيط اخطايي (زض اضائٗ
گعاضـبت ثّٛلغ  ،اخطاي تحميك ِغب ثك ِمٛثبت  ،اضائٗ گعاضـٙبي ٔٙبيي وبًِ  ٚخبِغ  ،أتفبض ِغٍٛة ٔتبيح عطحٙبي لجٍي ّ٘ ٚبٕ٘گي
ثب ِسيطيت پژ٘ٚؿ زض ِؽبئً اخطايي ٔ ٚظبضت عطذ) تمّيُ ذٛا٘س گطفت.

زض حبٌتي وٗ ِسيط اخطايي عطذ ػض٘ ٛيئت ػٍّي پژ٘ٚفي اؼت ِيتٛأس ثمٛضت ّ٘عِبْ تب چٙبض عطذ تحميمبتي ضا ثؼٕٛاْ ِسيط اخطايي
ؼطپطؼتي ٘ ٚسايت ّٔبيس.

زض٘ط حبي ٘ط ِحممك زض يه ظِبْ ّٔيتٛأس زض ثيؿ اظ پٕح عطذ تحميمبتي ثؼٕٛاْ ّ٘ىبض الٍي ـطوت زاـتٗ ثبـس.

ِبزٖ  - 41ثطاي فؼبٌيت ٘ط ِحمك ثؼٕٛاْ ّ٘ىبض عطذ ِحسٚزيتي ٚخٛز ٔساضز.

ِبزٖ  - 42وٍيٗ تغييطاتي وٗ زض ػٛاًِ اخطائي عطذ (ِسي طاخطايي ّ٘ ،ىبضاْ الٍي ّ٘ ،ىبضاْ  ٚغيطٖ) زض حيٓ اخطاي آْ ضخ ِيس٘س ثبيس ثٗ
ٚؼيٍٗ ِسيط اخطايي عطذ  ٚثمٛضت وتجي  ٚثب شوط ازٌٗ  ،ثٗ حٛظٖ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثطاي ثجت زض پطٔٚسٖ اعالع زازٖ ـٛز.

ِبزٖ  - 43چٕبٔچٗ ازاِٗ يه عطذ تحميمبتي زض حيٓ اخطاي آْ ِمسٚض ٔجبـس  ٚعطذ الخطَ تؼغيً گطزز ِ ،سيط اخطايي ثبيس ايٓ ِغٍت ضا ثٗ
لٛضت وتجي ثٗ حٛظٖ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚؿ زأفگبٖ اػالَ ّٔبيس.

ِبزٖ  - 44زض ِٛضز عطحٙبي ِٛضٛع ِبزٖ  ٚ 44ثٗ ِٕظٛض تؼييٓ ػٍت تؼغيٍي عطذ ِٛ ،ضٛع ثٛؼيٍٗ ِسيط اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ  ٚاظ عطيك
ٔبظط عطذ ِ ٚؼب ْ ٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ پيگيطي ـسٖ ٔ ٚتيدٗ ثّٙطاٖ ٔظط ِسيطيت ِصوٛض ثطاي تمّيُ گيطي ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ
گعاضؾ ِيگطزز .زضچٕيٓ حبٌتي ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ ِبٕٔس ِبزٖ  35ػًّ ذٛا٘س ّٔٛز.

ِبزٖ  - 45زض لٛضتيىٗ ِسيطاخطاي عطذ ثٗ ػٍٍي ٔتٛأس ػٍّيبت اخطاي عطذ ضا زض ِٛػ س ِمطض ثٗ پبيبْ ثطؼبٔس  ٚاظ ؼٛي زيگطذٛاؼتبض ازاِٗ
اخطاي آْ ثبـس  ،ثبيس زضذٛاؼت افعايؿ ِست ظِبْ اخطاي عطذ ضا ثّٙطاٖ زاليً ػمت افتبزگي اظ ظِبٔجٕسي اٌٚيٗ تٕظيُ ّٔٛزٖ  ٚثٗ ِسيطيت
پژ٘ٚفي زأفگبٖ اضائٗ ّٔبيس تب زض ايٓ ذمٛق ِغبثك ـطايظ ِبزٖ  35تمّيُ گيطي الظَ ثؼًّ آيس.

ِبزٖ - 46چٕبٔچٗ ِسيطاخطايي تغييط ثطذي اظ الالَ ثٛزخٗ  ،ثمٛضت خبثدبئي آٔٙب زضِدّٛػٗ ثٛزخٗ ِمٛة  ٚيب افعايؿ يه يب چٕس لٍُ اظ
الالَ ثٛزخٗ ضا ثمٛضتي وٗ ضلُ وٍي آْ افعايؿ يبثس  ،ضا زضذٛاؼت ّٔبيس  ،ثبيس پيفٕٙبز ذٛز ضا ثبشوط زٌيً ثطاي ثطضؼي ثٗ حٛظٖ ِسيطيت
پژ٘ٚفي زأفگبٖ اضائٗ ّٔبيس .زض ايٓ ِٛضز ِفبثٗ ِبزٖ  35تمّيُ گيطي ثؼًّ آِسٖ  ٚثٗ تطتيت ظيط ػًّ ِيفٛز:

 - 1اگط افعايؿ يب خبثدبيي ثٛزخٗ زضذٛاؼت ـسٖ ثيؿ اظ  21زضلس ثٛزخٗ وً ِمٛة ثبـس ِٛضٛع ثبيس ثٗ اعالع ـٛضاي پژ٘ٚفي
زأفگبٖ ضؼيسٖ  ٚوؽت تىٍيف ـٛز.

 - 2اگط افعايؿ يب خبثدبيي ثٛزخٗ زضذٛاؼت ـسٖ وّتط اظ  21زضلس ثٛزخٗ وً ِمٛة ثبـس تمّيُ ِسيط گط ٖٚثط ِجٕبي پيفٕٙبز ـٛضاي
پژ٘ٚفي گطِ ، ٖٚؼب ْٚپژ٘ٚفي زأفىسٖ ِ ٚسيط اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ وفبيت ِيّٕبيس.

ِبزٖ  - 47اػتجبضات ِمٛة عطذ ِغبثك لطاضزاز ِٕؼمس ـسٖ ثيٓ ِسيط اخطايي عطذ  ٚپػ اظ تبييس وبضـٕبؼبْ يب ٔبظطيٓ حٛظٖ ِسيطيت
پژ٘ٚؿ اظ عطيك ٚاحس حؽبثساضي ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ زضاذتيبض ِسيط اخطايي لطاض ِيگيطز.

ِبزٖ ٘ - 48عيٕٗ ٘بي وبضِٕسي (پطؼٍٕي) عطذ ثبيس ِغبثك ثب حك اٌتحميك زض ٔظط گطفتٗ ـسٖ ثطاي اػضبي ٘يئت ػٍّي  ٚغيط ػٍّي ٚ
آئيٓ ٔبِ ٗ ٘ب  ٚزؼتٛضاٌؼٍّٙبي ِطثٛعٗ ثٗ آْ وٗ زضزأفگبٖ ِٛضز اخطا ِيجبـس تٕظيُ ِ ،حبؼجٗ  ٚپطزاذت گطزز.

ِبزٖ ِ - 49طاوع تحميمبتي ٚاثؽتٗ ثٗ زأفگبٖ وٗ زاضاي ِمٛثٗ ـٛضايؼبٌي گؽتطؾ زأفگب٘ٙبي وفٛض ِيجبـٕس اظ ٔظط اضائٗ  ٚأدبَ
عطحٙبي تحميمبتي ِفبثٗ يه زأفىسٖ ػًّ ّٔٛزٖ  ٚعطحٙبي ذٛز ضا ثب ـطايظ ِبزٖ  51ثطاي تمٛيت ثٗ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ اضائٗ
ِيسٕ٘س.

ِبزٖ  - 51عطحٙبي اضؼبٌي اظ ِطاوع تحميمبتي ِمٛة ثطاي ِغطذ ـسْ زض ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ ثبيس ـطايظ ظيط ضا زاضا ثبـٕس:

 "style="text-kashida: 0%; direction: ltr; unicode-bidi: embed - 1ثٗ تبييس ـٛضاي پژ٘ٚفي ِطوع ِطثٛعٗ ضؼيسٖ ثبـٕس.

 - 2زض چٙبضچٛة فؼبٌيتٙبي ِطوع تسٚيٓ ـسٖ  ٚثب ثطٔبِٗ ٘بي اؼتطاتژيه ِطوع ّ٘بٕ٘گي وبًِ زاـتٗ ثبـٕس.

 - 3ثب تبييس ِ ٚىبتجٗ ضؼّي ضئيػ يب ِؼب ْٚپژ٘ٚفي ِطوع اضؼبي ـسٖ ثبـٕس.

ِٛ - 4ضز وبضـٕبؼي حٛظٖ ِسيطيت اِٛض پژ٘ٚفي زأفگبٖ لطاض گطفتٗ ثبـٕس.

تجمطٖ ِ : 32طاوع تحميمبتي ٚاثؽتٗ ثٗ زأفگبٖ تبظِبٔيىٗ وٍيٗ ـطايظ ِٕسضج زض اؼبؼٕبِٗ ِمٛة ـٛضايؼبٌي گؽتطؾ زأفگب٘ٙبي ذٛز
ضا وؽت ّٕٔٛزٖ أس ثبيس عطحٙبي تحميمبتي ذٛز ضا اظ عطيك ـٛضاي پژ٘ٚفي زأفىسٖ ِطثٛعٗ ثٗ أدبَ ضؼبٕٔس.

ِبزٖ  - 51وٍيٗ ِٕبفغ ِبزي حبلً اظ اخطاي عطذ تحميمبتي ّ٘ ٚچٕيٓ زؼتبٚضز٘ب ٔ ٚتبيح حبلً اظ آْ ِتؼٍك ثٗ زأفگبٖ  ٚعطذ زٕ٘سگبْ
ثٛزٖ  ٚزأفگبٖ ِيتٛأس ثمالحسيس ذٛز  ٚاظ عطيك ػمس لطاضزاز ثرفٙبي ِفرمي اظ ايٓ ِٕبفغ ضا ثٗ عطذ زٕ٘سٖ (گبْ) ٚاگصاض ّٔبيسِ .طخغ
تفريك ثطاي ايٓ اِط ِتٓ لطاضزاز اخطاي آْ عطذ ِيجبـس.

ِبزٖ  - 52عطذ زٕ٘سگبْ  ٚؼبيط ّ٘ىبضاْ اخطايي عطذ ِٛظفٕس زض ٘ط ِٛضزي وٗ ٔتبيح يب گعاضـٙبي عطذ ذٛز ضا ثمٛضت أتفبض ِمبٌٗ ،
وتبة  ٚيب گعاضؾ  ٚاظ ايٓ لجيً ثطاي ِطاخغ ِطثٛعٗ  ٚيب ِدالت ِرت ٍف زاذٍي يب ذبضخي اضائٗ ِيّٕبيٕس  ،خٍّٗ أي ِجٕي ثط ايٕىٗ « ايٓ
تحميك ثب حّبيت ِبٌي زأفگبٖ ػٍ َٛپعـىي تٙطا ْ أدبَ پصيطفتٗ اؼت» ضا ّ٘طاٖ ثب ـّبضٖ  ٚؼبيط ِفرمبت عطذ ليس ّٔبيٕس .زض غيط
ايٓ لٛضت حك ٘طگ ٗٔٛپيگيطيٙبي ثؼسي ثطاي زأفگبٖ ِحفٛػ ذٛا٘س ثٛز.

ِبزٖ  - 53زضوٍيٗ ِٛاضزي وٗ حبلً ٔتبيح عطذ تحميمبتي ثمٛضت ذجط  ،گعاضؾ  ٚاظ ايٓ لجيً اظ ؼٛي زأفگبٖ أتفبض ِي يبثس  ،فمظ
اؼبِي عطذ زٕ٘سگبْ ثتطتيجي وٗ زض پطٔٚسٖ عطذ آِسٖ اؼت ليس ِيگطزز.

تجمطٖ  : 33زض لٛضتيىٗ عطذ زٕ٘سگبْ تطتيت ذبلي ثطاي شوط ٔبَ ذٛز (ثدع آٔچٗ زض پطٔٚسٖ شوط ـسٖ اؼت) تؼييٓ ّٔبيٕس  ،ضطٚضي اؼت
وٗ ِٛضٛع ثمٛضت وتجي ٚثب اِضبي تّبِي عطذ زٕ٘سگبْ ثٗ حٛظٖ ِؼبٔٚت پژ٘ٚفي زأفگبٖ اػالَ گطزز.

ِبزٖ  - 54وٍيٗ اِتيبظات ِؼٕٛي  ٚػٍّي يه عطذ ثيٓ عطذ زٕ٘سگبْ ّ٘ ٚىبضأي وٗ ثب آٔٙب ّ٘ىبضي زاـتٗ أس ثٗ ٔؽجت ّ٘ىبضي ٚ
ِفبضوت زض أد بَ وبض تمؽيُ ِيفٛزِ .طخغ تفريك زض ايٓ ضاثغٗ لطاض٘ب ِ ٚىتٛثبت ثيٓ وٍيٗ ّ٘ىبضاْ عطذ ِيجبـس.

ِبزٖ  - 55اِتيبظات ِطثٛط ثٗ اضتمبي گط ٚ ٖٚضتجٗ ػٍّي اػضبي ٘يئت ػٍّي وٗ ِدطي عطحٙبي تحميمبتي ِيجبـٕس ِغبثك آئيٓ ٔبِٗ ٘بي
ازاضي  ٚآِٛظـي زأفگبٖ ِؼيٓ  ٚاظ عطيك ِطاخغ شيم الذ اػّبي ِيگطزز.

ِبزٖ ِٛ - 56اضزي وٗ زض ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِس ٔظط لطاض ٔگطفتٗ ٚيب ثحؽت ِٛلؼيت اظ ِٛاضز اؼتثٕبئي ِحؽٛة ِيگطزز ثب ٔظط ِؽتميُ ِؼبْٚ
پژ٘ٚفي زأفگبٖ  ٚـٛضاي پژ٘ٚفي زأفگبٖ تمّيُ گيطي ذٛا٘س ـس.

ِبزٖ  - 57ايٓ آييٓ ٔبِٗ زض ِ 57بزٖ  35ٚثٕس  33ٚتجمطٖ ِدسزاً ِٛضز الالذ لطاض گطفتٗ  ٚزض تبضيد  81/3/7ثٗ تمٛيت ٔٙبئي ـٛضاي پژ٘ٚفي
زأفگبٖ ضؼيسٖ اؼت  ٚاظ ايٓ تبضيد الظَ االخطا ِيجبـس.

