اساسىامه اوجمه مهىدسی ريسازی ایران
فصل اٍل – کلیات

مادهّ :1ذف اص تطىیل اًجوي هٌْذسی سٍسبصی ایشاى (اهشا) وِ اص ایي پس دس ایي اسبسٌبهِ
اًجوي ًبهیذُ هی ضَد استمبی ووی ٍ ویفی داًص ًیشٍّبی هتخصص ٍ ّوچٌیي تَسؼِ ،پیطجشد ٍ
ثْجَد ثخطیذى ثِ اهَس آهَصضی ،پژٍّطی ،تحمیمبتی ٍ فٌبٍسی عشاحی ،سبخت ٍ اجشای سٍسبصی
ّبی آسفبلتی ٍ ثتي دس صٌؼت سٍسبصی وطَس هی ثبضذ وِ ضبهل هَاسد صیش ًیض هی ضَد:
الف :استمبی داًص ٍ فٌبٍسی ثشای ثْشُ ثشداسی اص هَاد ٍ هصبلحی وِ دس ّش یه اص اجضای
تطىیل دٌّذُ ی سیستن سٍسبصی هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ ٍ ثش ػولىشد آًْب هَثش ّستٌذ.
ة :استمبی داًص ٍ فٌبٍسی دس اًتخبة سٍش ٍ ًَع آصهبیص ّبیی وِ ثشای تؼییي هطخصبت فٌی
هَاد ٍ هصبلحی وِ اص آًْب ثشای احذاث سٍسبصی ٍ یب سبخت ّشن اص الیِ ّبی سٍسبصی استفبدُ
هی ضَد.
ج :استمبی داًص ٍ فٌبٍسی دس سٍش ّبی عشاحی ،اجشا ٍ ًگْذاسی سٍسبصی ّب.
د :استمبی داًص ٍ فٌبٍسی دس سٍش ّبی اسصیبثی ػولىشد سٍسبصی.
ُ :اًجبم تحمیمبت ٍ پژٍّص ّبی ػلویً ،ظشی ٍ وبسثشدی دس ساستبی پیطجشد ٍ استمبی داًص ٍ
فٌبٍسی دس ولیِ صهیٌِ ّبی هشتجظ ثب صٌؼت سٍسبصی ٍ استفبدُ اص هصبلح جذیذ.
ٍ :ایجبد ًْبدی ثشای تجبدل اعالػبت ٍ داًص فٌی دس صٌؼت سٍسبصی.
ماده :2اًجوي هَسسِ ای غیشاًتفبػی است ٍ دس صهیٌِ ّبی ػلوی ،هطبٍسُ ای ،پژٍّطی ،آهَصضی
ٍ فٌی فؼبلیت هی وٌذ ٍ اص تبسیخ ثجت داسای ضخصیت حمَلی است ٍ سئیس ّیأت هذیشُ آى
ًوبیٌذُ ی لبًًَی اًجوي هی ثبضذ.
ماده :3هشوض اصلی اًجوي دس ضْش تْشاى ثِ ًطبًی هیذاى سسبلت ،خیبثبى ٌّگبم ،خیبثبى داًطگبُ
ػلن ٍ صٌؼت ایشاى ،داًطگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى ،دفتش استجبط ثب صٌؼت داًطگبُ هی ثبضذ ٍ ضؼت
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آى پس اص هَافمت وویسیَى اًجوي ّبی ػلوی هی تَاًذ دس ّش هٌغمِ اص وطَس تطىیل ضَد.
تجصشُّ :یأت هذیشُ هی تَاًذ دس صَست لضٍم ًسجت ثِ تغییش ًطبًی هشوض اصلی اًجوي الذام وٌذ
ثِ ضشط آًىِ هَضَع دس سٍصًبهِ سسوی وثیشاالًتطبس اػالم ضَد ٍ وتجبً ثِ اعالع وویسیَى اًجوي
ّبی ػلوی ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ثشسذ.
ماده :4اًجوي اص تبس یخ تصَیت ایي اسبسٌبهِ ثشای هذت ًبهحذٍد ًطىیل هی ضَد ٍ هلضم ثِ
سػبیت لَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى هی ثبضذ.
فصل دٍم – ٍظایف ٍ فعالیت ّا

ماده :5ثِ هٌظَس ًیل ثِ اّذاف روش ضذُ دس هبدُ

 1ایي اسبسٌبهِ اًجوي الذاهبت صیش سا ثؼول

خَاّذ آٍسد.
 -1-5ایجبد ٍ تحىین استجبط ػوَهی ،ػلوی ،پژٍّطی ،تحمیمبتی ،آهَصضی ٍ فٌی دس سغَح هلی
ٍ ثیي الوللی ثیي هحممبى ٍ هتخصصبًی وِ ثِ گًَِ ای ثب عشاحی ،سبخت ٍ اجشاءً ،گْذاسی ٍ
ػولىشد سٍسبصی ّب ٍ ّوچٌیي تَلیذ هحصَالت لیشی ٍ ثتٌی ٍ یب سبیش هحصَالتی وِ ثشای
احذاث سٍسبصی ّب هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ سش ٍ وبس داسًذ.
ّ -2 – 5وىبسی ثب ًْبد ّبی اجشایی ،ػلوی ،پژٍّطی ،تحمیمبتی دس صهیٌِ اسصیبثی ٍ ثبصًگشی
عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی هشثَط ثِ هَضَع فؼبلیت اًجوي.
 -3 – 5تشغیت ٍ تطَیك هحممیي ،پژٍّطگشاى ٍ هجشیبى ٍ دست اًذ وبساى صٌؼت سٍسبصی ثشای
استمبء ویفیت ٍ اػوبل هٌْذسی اسصش.
 -4 – 5اسائِ خذهبت آهَصضی ،پژٍّطی ،فٌی ٍ هطبٍسُ ای.
 -5 – 5تطىل گشدّوبیی ّبی ػلوی ٍ تحمیمبتی دس سغح هلی ،هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی.
 -6 - 5اًتطبس وتبة ّب ٍ ًطشیبت ػلوی ،پژٍّطی ٍ تحمیمبتی.
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فصل سَم – اًَاع ٍ شرایط عضَیت

ماده :6عضویت پیوسته
 -1 - 6ػضَیت پیَستِ
ػضَیت پیَستِ دس ایي اًجوي ثشای وسبًی اهىبى پزیش است وِ حذالل داسای دسجِ وبسضٌبسی
اص یىی اص داًطگبُ ّب ٍ یب هشاوض آهَصش ػبلی هَسد تأییذ ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی دس
سضتِ ی هٌْذسی ػوشاى ٍ یب سضتِ هٌْذسی ضیوی ثبضٌذ ٍ دس ضوي حشفِ آًْب هشتجظ ثب فٌبٍسی
هحصَالت سبختوبى سٍسبصی ،عشاحی ٍ تحلیل سٍسبصی ،تحمیمبت هشتجظ ثب صٌؼت سٍسبصی،
سبختوبى ٍ یب ًگْذاسی سٍسبصی ّب ثبضذ.
تجصشُ :سبثمِ وبس هفیذ ثشای همغغ دوتشا یىسبل ،وبسضٌبسی اسضذ

 3سبل ٍ ثشای وبسضٌبسی

حذالل  5سبل است .سبیش وسبًی وِ داسای دسجِ وبسضٌبسی دس سضتِ ّبی غیش اص هٌْذسی ػوشاى
ٍ یب هٌْذسی ضیوی ّستٌذ ثِ ضشعی هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت پیَستِ اًجوي دس آیٌذ وِ حذالل ثِ
هذت  5سبل هسئَلیت اجشایی یىی اص ثخص ّبی هشتجظ ثب فٌبٍسی تحمیمبت ،عشاحی ،سبخت ٍ
ًگْذاسی سٍسبصی ّب سا ػْذُ داس ثَدُ ثبضٌذ.
 -2 - 6عضویت وابسته
وسبًی وِ داسای دسجِ وبسضٌبسی هٌْذسی ّستٌذ هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت ٍاثستِ اًجوي دس آیٌذ.
وسبًی وِ داسای دسجِ وبسضٌبسی دس سضتِ ّبی غیش هٌْذسی ّستٌذ ثب اسائِ حذالل  5سبل سبثمِ
وبس هفیذ دس صٌؼت سٍسبصی هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت ٍاثستِ اًجوي دس آیٌذ.
وسبًی وِ داسای هْبست ّب ٍ تَاًبیی ّبی ػلوی ،آهَصضی ،پژٍّطی ٍ تحمیمبتی ضبخص دس
صٌؼت سٍسبصی ثبضٌذ هی تَاًٌذ ثب اسائِ حذالل

 15سبل وبس هفیذ دس صٌؼت سٍسبصی ٍ سأی

هَافك اص سِ چْبسم اػضبء ّیأت هذیشُ ثِ ػضَیت ٍاثستِ اًجوي دس آیٌذ.
 -3 - 6عضویت دانشجویی
ولیِ وِ دس سضتِ ّبی هٌذسج دس ثٌذ  ٍ 1-6گشایص ّبی ٍاثستِ ثِ تحصیل اضتغبل داسًذ ،هی
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تَاًٌذ ثِ ػضَیت داًطجَیی اًجوي دس آیٌذ.
 -4 - 6عضویت افتخاری:
ضخصیت ّبی ایشاًی ٍ خبسجی وِ همبم ػلوی آًبى دس صٌؼت ٍ فٌبٍسی سٍسبصی حبئض اّویت
ثَدُ ٍ یب افشادی وِ دس پیطجشد اّذاف اًجوي ووه ّبی هؤثش ٍ اسصًذُ ای ًوَدُ ثبضٌذ هی تَاًٌذ
ثِ ػضَیت افتخبسی اًجوي دس آیٌذ.
 -5 - 6اعضای حقوقی
هؤسسبت ٍ سبصهبى ّبیی وِ دس صهیٌِ ّبی ػلوی ،فٌی ،اخشایی ،تحمیمبتی ٍ پژٍّطی هشثَـ
فؼبلیت داسًذ ،هی تَاًٌذ ثِ ػؿَیت اًدوي دس آیٌذ.
مادهّ :7ش یه اص اػؿبی اًدوي ،سبالًِ هجلغی سا وِ هیضاى آى تَسف هدوغ ػوَهی تؼییي هی
گشدد ،ثِ ػٌَاى حك ػؿَیت پشداخت خَاّذ وشد.
تجػشُ :1پشداخت حك ػؿَیت ّیچگًَِ حك ادػبیی ًسجت ثِ داسایی اًدوي ثشای ػؿَ ایدبد
ًوی وٌذ.
تجػشُ :2اػؿبی افتخبسی اًدوي اص پشداخت حك ػؿَیت هؼبف ّستٌذ.
ماده : 8ػؿَیت دس یىی اص هَاسد صیش خبتوِ هی یبثذ.
 -1-8استؼفبی وتجی
 -2-8ػذم پشداخت حك ػؿَیت سبالًِ ثِ هذت دٍ سبل
 -3-8سد غالحیت ػؿَ ثٌب ثِ تػَیت ّیأت هذیشُ ثش اسبس آئیي ًبهِ هػَة هدوغ ػوَهی
تجػشُ  :1تأییذ خبتوِ ػؿَیت ثب ّیأت هذیشُ است.
تجػشُ  :2آئیي ًبهِ ػؿَیت ٍ خبتوِ ػؿَیت تَسف ّیأت هذیشُ تذٍیي خَاّذ ضذ.
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فصل چْارم :ارکاى اًجوي

هبدُ :9اسوبى اغلی ػجبستٌذ اص:
الف :هدوغ ػوَهی
ةّ :یأت هذیشُ
ج :ثبصسس
الف :مجمع عمومی
ماده :10هدوغ ػوَهی اص گشدّوبیی اػؿبی پیَستِ ثِ غَست ػبدی یب فَق الؼبدُ تطىیل
هی ضَد .
 -1 - 10هجوغ ػوَهی سبلی یىجبس تطىیل هی ضَد ٍ ثب حضَس یب سأی وتجی ًصف ثِ ػالٍُ یه
ول اػضبی پیَستِ اًجوي سسویت هی یبثذ ٍ تصویوبت ثب اوثش آسا هؼتجش است.
 -2 - 10دس صَستی وِ دس فشاخَاى ًخست ،آساء ثِ صَست هىبتجِ ای ثش اسبس آئیي ًبهِ ای وِ
تَسظ ّیأت هذیشُ تذٍیي هی ضَد اخز خَاّذ ضذ.
 -3 - 10هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ دس هَالغ ضشٍسی ثب فشاخَاى ّیأت هذیشُ یب ثبصسس ٍ یب ثب
تمبضبی وتجی یه سَم اػضبی پیَستِ تطىیل هی ضَد.
تجػشُ  :1فشاخَاى ثشای تطىیل هدبهغ ػوَهی ثِ غَست وتجی ٍ یب آگْی دس سٍصًبهِ وثیشاالًتطبس
است ٍ ثبیذ حذالل پبًضدُ سٍص لجل اص تطىیل هدوغ ثِ اقالع اػؿبی پیَستِ ثشسذ.
تجػشُ  :2یه سَم اػؿبی پیَستِ هی تَاًٌذ هستمیوبًٌ الذام ثِ هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ًوبیٌذ
هطشٍـ ثش ایٌىِ ّیأت هذیشُ ٍ ًیض ثبصسس اًدوي ثِ تمبؾبی ایطبى پبسخ هٌفی دادُ ثبضذ ٍ دس
چٌیي حبلتی ،ایطبى ثبیذ دس آگبّی فشاخَاى ثِ ػذم اخبثت دسخَاست خَد ،تَسف ّیأت هذیشُ ٍ
ثبصسس تػشیح ًوبیٌذ.
تجػشُ  :3دس غَست تحمك تجػشُ فَق ،دستَس خلسِ هدوغ ػوَهی هٌحػشا هَؾَػی خَاّذ ثَد
وِ دس تمبؾبًبهِ روش ضذُ است.
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مادهٍ :11ظبیف هدبهغ ػوَهی ػبدی ٍ فَق الؼبدُ:
 -1-11اًتخبة اػؿبی ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسس
 -2-11تػَیت خف هطی اًدوي
 -3-11ثشسسی ٍ تػَیت پیطٌْبدات ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسس
 -4-11تؼییي هیضاى حك ػؿَیت
 -5-11تػَیت تغییشات دس هفبد اسبسٌبهِ
 -6-11ػضل ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسس
 -7-11تػَیت اًحالل اًدوي
 -8-11ثشسسی ٍ تػَیت تشاص ًبهِ ٍ غَستحسبة دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّبی هبلی سبل گزضتِ ٍ
ثَدخِ سبل آتی اًدوي.
تجػشُ  :1هدبهغ ػوَهی تَسف ّیأت سئیسِ ای هشوت اص یه سئیس ،یه ًبئت سئیس ،یه
هٌطی ٍ دٍ ًبظش اداسُ هی ضًَذ.
تجػشُ  :2اػؿبی ّیأت سئیسِ ثب اػالم ٍ پزیشش ًبهضدی خَد دس هدوغ اًتخبة هی ضًَذ.
تجػشُ  :3اػؿبی ّیأت سئیسِ ًجبیذ اص ثیي وسبًی ثبضٌذ وِ خَد سا دس اًتخبثبت ّیأت هذیشُ ٍ
ثبصسس وبًذیذا وشدُ اًذ.
تجػشُ  :4هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ثِ هٌظَس تػوین گیشی دس هَسد ثٌذّبی  11-7 ٍ 11-5تطىیل
هی ضَد.
ب :هیأت مذیره
مادهّ :12یأت هذیشُ اًدوي هشوت اص ً 7فش ػؿَ اغلی ٍ ً 2فش ػؿَ ػلی الجذل هی ثبضذ وِ ّش
 2سبل یىجبس ثب سأی هخفی اص هیبى اػؿبی پیَستِ اًدوي اًتخبة هی ضًَذ.
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ّ -1-12یچ یه اص اػؿب ًوی تَاًٌذ ثیص اص

 2دٍسُ هتَالی ثِ ػؿَیت ّیأت هذیشُ اًتخبة

ضًَذ.
 -2-12ػؿَیت دس ّیئت هذیشُ افتخبسی است.
ّ -3-12یأت هذیشُ حذاوثش تب  15سٍص پس اص اًتخبة ضذى تطىیل خلسِ دادُ ٍ ثب سأی وتجی
ًسجت ثِ تفىیه ٍظبیف خَد الذام هی ًوبیذ.
 -4-12ولیِ اسٌبد تؼْذ آٍس ٍ اٍساق ثْبداس ثب اهؿبی سئیس ٍ ًبیت سئیس ٍ خضاًِ داس ّوشاُ ثب هْش
اًدوي ٍ ًبهِ ّبی سسوی ثب اهؿبی سئیس ٍ ًبیت سئیس ٍ یب دثیش هؼتجش است.
ّ -5-12یأت هذیشُ هَظف است ثش حست ًیبص ّش یه هبُ یىجبس تطىیل خلسِ دّذ .فبغلِ ثیي
اسسبل دػَتٌبهِ یب تلفي ثب تبسیخ تطىیل خلسِ ّیأت هذیشُ حذالل  3سٍص است.
 -6-12خلسبت ّیأت هذیشُ ثب حؿَس اوثشیت اػؿب سسویت هی یبثذ ٍ تػویوبت هتخزُ ثب
اوثشیت آسای هَافك ،هؼتجش است.
 -7-12ولیِ هػَثبت ّیأت هذیشُ ثجت ٍ پس اص اهؿبی اػؿب دس دفتش غَستدلسبت ّیأت هذیشُ
ًگْذاسی هی ضَد.
 -8-12ضشوت اػؿبی ّیأت هذیشُ دس خلسبت ؾشٍسی است ٍ غیجت ّش یه اص اػؿب ثذٍى
ػزس هَخِ ثِ تطخیع ّیأت هذیشُ تب سِ خلسِ هتَالی ٍ پٌح خلسِ هتٌبٍة دس حىن استؼفبی
ػؿَ غبیت خَاّذ ثَد.
 -9-12دس غَست استؼفب ،ثشوٌبسی یب فَت ّش یه اص اػؿبی ّیأت هذیشُ ،ػؿَ ػلی الجذل ثشای
هذت ثبلیوبًذُ دٍسُ ػؿَیت ثِ خبًطیٌی ٍی تؼییي خَاّذ ضذ.
 -10-12ضشوت اػؿبی ػلی الجذل دس خلسبت ّیأت هذیشُ ثذٍى داضتي حك سأی ؾشٍسی است.
 -11-12ضشوت ثبصسس دس خلسبت ّیأت هذیشُ ثذٍى داضتي حك سأی هدبص است.
ّ -12-12یأت هذیشُ هَظف است ظشف حذاوثش

4هبُ پیص اص پبیبى تػذی خَد ًسجت ثِ

فشاخَاًی هدوغ ػوَهی ٍ اًتخبة ّیأت هذیشُ خذیذ الذام ٍ حذاوثش پس اص
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ّوشاُ ثب غَستدلسِ هدوغ ػوَهی ثشای ثشسسی ثِ وویسیَى اًدوي ّبی ػلوی اسسبل ًوبیذ.
تجػشُ ّ :1یأت هذیشُ پیطیي تب تأییذ ّیئت هذیشُ خذیذ اص سَی وویسیَى اًدوي ّبی ػلوی
ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هسئَلیت اهَس اًدوي سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت.
تجػشُ ّ :2یأت هذیشُ هی تَاًذ اص ثیي خَد ثب خبسج یه ًفش ضخع حمیمی سا ثِ ػٌَاى دثیش
اًدوي اًتخبة ًوَدُ ٍ حذٍد اختیبسات اٍ سا تؼییي ًوبیذ .دثیش اًدوي دس حذٍد اختیبسات وِ
ّیأت هذیشُ ثِ ٍی تفَیؽ ًوَدُ استً ،وبیٌذُ اًدوي هحسَة ضذُ ٍ اص قشف اًدوي حك اهؿب
داسد.
تجػشُ  :3اگش دثیش اًدوي اص اػؿبی ّیأت هذیشُ ثبضذ ،دٍسُ دثیشی اٍ اص هذت ػؿَیتص دس ّیأت
هذیشُ ثیطتش ًخَاّذ ثَد.
مادهّ :13یأت هذیشُ ًوبیٌذُ لبًًَی اًدوي هی ثبضذ ٍ ٍظبیف ٍ اختیبسات آى ثِ ضشح صیش است:
 -1-13اداسُ اهَس خبسی اًدوي قجك اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت هدوغ ػوَهی.
 -2-13تطىیل گشٍُ ّبی ػلوی اًدوي ،تؼییي ٍظبیف ٍ ًظبست ثش فؼبلیت آًْب
ّ -3-13یأت هذیشُ هی تَاًذ ّش الذام ٍ هؼبهلِ ای سا وِ ؾشٍسی ثذاًذ دس هَسد ًمل ٍ اًتمبل
اهَال غیش هٌمَل ٍ تجذیل ثِ احسي یب تشّیي ٍ فه ٍ سّي ٍ استمشاؼ ثِ استثٌبی ٍاگزاسی لكؼی
اهَال غیش هٌمَل وِ هستلضم تػَیت هدوغ ػوَهی است ،اًدبم دّذ.
 -4-13خض دس ثبسُ هَؾَػبتی وِ ثِ هَخت هفبد اسبسٌبهِ اخز تػوین ٍ الذام دسثبسُ آًْب دس
غالحیت خبظ هدبهغ ػوَهی استّ ،یأت هذیشُ ولیِ اختیبسات الصم ثشای اداسُ اهَس هطشٍـ سا
ثِ سػبیت حذٍد هَؾَع فؼبلیت اًدوي داسا هی ثبضذ.
 -5-13تْیِ گضاسش سبالًِ ٍ تٌظین تشاص هبلی ٍ غَستدلسبت دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّبی اًدوي ثشای
تػَیت دس هدوغ ػوَهی ٍ اسائِ ثِ هشخغ ًظبست دس هَػذ همشس.
 -6-13البهِ دػَی ٍ پبسخگَیی ثِ دػبٍی اضخبظ حمیمی یب حمَلی دس توبم هشاخغ ٍ هشاحل
دادسسی ثب حك تؼییي ٍویل ٍ حك تَویل ثِ غیش.
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 -7-13اًتخبة ٍ هؼشفی ًوبیٌذگبى اًدوي ثشای ضشوت دس هدبهغ ػلوی داخلی ٍ خبسخی.
 -8-13اخشای قشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ػلوی دس چبسچَة ٍظبیف اًدوي.
 -9-13خلت ّذایب ٍ ووه ّبی هبلی.
 -10-13اّذای ثَسس ّبی تحمیمبتی ٍ آهَصضی.
 -11-13اتخبر تػوین دس هَسد ػؿَیت اًدوي دس هدبهغ ػلوی داخلی ٍ خبسخی ثب سػبیت
لَاًیي ٍ همشسات خبسی وطَس.
 -12-13اسسبل گضاسش ّبی الصم ثِ وویسیَى اًدوي ّبی ػلوی ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ
فٌبٍسی.
ج :بازرس
ماده  :14هدوغ ػوَهی ػبدی یه ًفش سا ثِ ػٌَاى ثبصسس اغلی ٍ یه ًفش سا ثِ ػٌَاى ػلی
الجذل ثشای هذت  2سبل اًتخبة هی ًوبیذ.
تجػشُ  :1اًتخبة هدذد ثبصسس حذاوثش ثشای دٍ دٍسُ ی هتَالی ثالهبًغ است.
ماده ٍ :15ظبیف ثبصسس ثِ ضشح صیش است:
 -1-15ثشسسی اسٌبد ٍ دفبتش هبلی اًدوي ٍ تْیِ گضاسش ثشای هدوغ ػوَهی.
 -2-15ثشسسی گضاسش سبلٌِ ّیأت هذیشُ ٍ تْیِ گضاسش اص ػولىشد اًدوي ثشای اقالع هدوغ
ػوَهی.
 -3-15گضاسش ّش گًَِ تخلف دس ّیأت هذیشُ اص هفبد اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت هدوغ ػوَهی ثِ
هدوغ ػوَهی.
تجػشُ  :2ولیِ اسٌبد ٍ هذاسن اًدوي اػن اص هبلی ٍ غیش هبلی دس ّش صهبى ٍ ثذٍى لیذ ٍ ضشـ ثبیذ
اص سَی ّیأت هذیشُ ثشای ثشسسی دس دستشس ثبصسس لشاس گیشد.
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فصل پٌجن – گرٍُ ّای علوی اًجوي

ماده  :16اًدوي هی تَاًذ گشٍُ ّب ٍ وویتِ ّبی صیش سا تطىیل دّذ وِ ثش اسبس ضشح ٍظبیفی
وِ اص سَی ّیأت هذیشُ تؼییي هی ضَد ثِ فؼبلیت هی پشداصد.
 )1گشٍُ ّبی تخصصی
 )2وویتِ آهَصش ،پژٍّص ٍ تحمیمبت
 )3وویتِ اًتطبسات
 )4وویتِ آهبس ٍ اعالػبت
 )5وویتِ پزیشش ٍ سٍاثظ ػوَهی
 )6وویتِ گشدّوبیی ّبی ػلوی ،پژٍّطی ٍ تحمیمبتی
فصل ششن – بَدجِ ٍ هَاد هتفرقِ

ماده  :17هٌبثغ هبلی اًجوي ػجبستٌذ اص:
 -1-17حك ػؿَیت اػؿب
 -2-17دسآهذّبی ًبضی اص اسائِ خذهبت آهَصضی ،پژٍّطی ،تحمیمبتی ٍ هطبٍسُ ای ٍ فشٍش
وتت ٍ ًطشیبت ػلوی
 -3-17دسیبفت ّذایب ٍ ووه ّب
 -4-17ولیِ ػَایذ ٍ دسآهذ ّبی اًدوي غشف اّذاف ٍ هَؾَع هبدُ  5ایي اسبسٌبهِ خَاّذ ضذ.
ماده  :18دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّبی اًجوي دس دفبتش لبًًَی ثجت ٍ ضشح آى ّش سبل پس اص تصَیت
دس هجوغ ػوَهی ثِ وویسیَى اًجوي ّبی ػلوی ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی اسسبل
هی ضَد.
ماده  :19ولیِ ٍجَُ اًجوي دس حسبة هخصَصی ثِ ًبم اًجوي دس ًضد ثبًه ّبی وطَس
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ًگْذاسی هی ضَد.
ماده ّ :20یچ یه اص هؤسسیي یب صبحجبى سشهبیِ حك ثشداضت یب تخصیص ّیچگًَِ سَدی اػن
اص سَد سْبم یب سشهبیِ سا ًذاضتِ ٍ خَد ٍ ٍاثستگبى دسجِ یه آًْب ًوی تَاًٌذ هجبدست ثِ اًجبم
هؼبهالت ثب هؤسسِ ًوبیٌذ.
ماده  :21ولیِ هذاسن ٍ پشًٍذُ ّبی هبلی ٍ خغیش هبلی هشتجظ ثب فؼبلیت ّبی اًجوي دس هحل
دفتش هشوضی اًجوي ًگْذاسی هی ضَد ٍ دس هَالغ هشاجؼِ هشجغ ًظبست یب سبیش هشاجغ صالحیت
داس دس اختیبس آًبى لشاس خَاّذ گشفت.
ماده ّ :22شگًَِ تغییش دس هفبد اسبسٌبهِ پس اص تصَیت وویسیَى اًجوي ّبی ػلوی ٍصاست
ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هؼتجش است.
ماده  :23اًجوي تبثؼیت جوَْسی اسالهی ایشاى سا داسد ٍ اػضبی آى ثِ ًبم اًجوي حك فؼبلیت
سیبسی یب ٍاثستگی ثِ گشٍُ ّب ٍ احضاة سیبسی سا ًذاسًذ.
ماده  :24دس صَست تصَیت اًحالل اًجوي تَسظ هجوغ ػوَهیّ ،وبى هجوغ ّیأت تسَیِ سا
ثشای پشداخت دیَى ٍصَل هغبلجبت اًجوي اًتخبة خَاّذ وشدّ .یأت تسَیِ هَظف است پس اص
ٍصَل هغبلجبت ٍ پشداخت ثذّی ولیِ داسایی ّبی هٌمَل ٍ غیش هٌمَل اًجوي سا ثب ًظش ٍصاست
ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ثِ یىی اص هؤسسبت آهَصضی ،پژٍّطی یب تحمیمبتی وطَس ٍاگزاس وٌذ.
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