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 تعاليباسمه 

                                                                                                           اساسنامه مرکس آموزش عالي

 علمي کاربردی غیر دولتي

 

 مقدمه:

ّبی وبضثطزی غیطزٍلتی زض ثرص-ّبی هْبضتی زض هطاوع آهَظش ػبلی ػلویهَظشثِ هٌظَض اضتمبی سكح آ   

هرتلف غٌؼت، وطبٍضظی، هسیطیت ٍ ذسهبت اختوبػی ٍ فطٌّگ ٍ ٌّط ٍ ًیل ثِ اّساف ًمطِ خبهغ ػلوی 

ضَضای گستطش آهَظش ػبلی  18/7/1371وطَض ٍ ثِ استٌبز اسبسٌبهِ زاًطگبُ خبهغ ػلوی وبضثطزی هػَة 

هػَة ی غیطزٍلتی وبضثطز - ّبی ًحَُ تأسیس ٍفؼبلیت هطاوع آهَظش ػبلی ػلویًبهٍِ زض اخطای آئیي

ًحَُ  آییي ًبهِ ٍ 12/12/85وبضثطزی هػَة خلسِ  - ّبی ػلوی، غسٍض هدَظ زٍضُ 17/2/84خلسِ هَضخ 

وبضثطزی غیطزٍلتی ٍاثستِ ثِ ٍاحسّبی هتمبؾی هػَة خلسِ  -ٍ فؼبلیت هطاوع آهَظش ػبلی ػلوی  تأسیس

 وبضثطزی غیطزٍلتیش ػبلی ػلوی ، هطوع آهَظضَضای گستطش آهَظش ػبلی 14/11/91هَضخ 

گستطش آهَظش  ضَضا ی        هَضخ              ثط اسبس هدَظ ضوبضُ        ....................................................

 ضَز.، قجك هفبز ایي اسبسٌبهِ، لَاًیي ٍ همطضات هطثَـ، تأسیس ٍ ازاضُ هییػبل

 تؼبضیف  -1ماده 

 : ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍظاضت -1

 وبضثطزی  –: زاًطگبُ خبهغ ػلوی  زاًطگبُ -2

 ضَضای گستطش آهَظش ػبلی ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی گستطش :ضَضای  -3

هتمبؾی ػؿبء حمیمی ٍاخس ضطایف( یب ٍاحس )هتطىل اظ اهإسس: حست هَضز اػن اظ ّیأت هإسس  -4

 ثبضس.ٍاخس ضطایف وِ زاضای ضرػیت حمَلی ذػَغی هی
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حمیمی ٍاخس ضطایف( یب ّیأت ّیأت : حست هَضز اػن اظ ّیأت هإسس )زض هطاوع هتطىل اظ اػؿبی  -5

 اهٌب زض هطاوع ٍاثستِ ثِ ٍاحس هتمبؾی

 زی غیط زٍلتیطوبضث - هَظش ػبلی ػلویهطوع: هطوع آ -6

 اّساف  – 2ماده 

 ػبلی              ّبیآهَظشْبی ثرص غیطزٍلتی وطَض خْت تَسؼِ ٍ لبثلیتاستفبزُ اظ اهىبًبت  -1

 وبضثطزی - ػلوی

 وبضثطزی زض فؿبی وست ٍ وبض -سبهبًسّی آهَظضْبی ػلوی -2

 اضتمبی سكح زاًص وبضثطزی زض فؿبی وست ٍ وبض  -3

   هَظضْبی آ هٌساى ثِ سكَح هرتلففطاّن ًوَزى ظهیٌِ هٌبست ثطای افعایص زستطسی ػاللِ -4

  .وبضثطزی – ػلوی

 آهَذتگبى.زاًصای زاًطدَیبى ٍ فًِسجت ثِ آیٌسُ ضغلی ٍ حطافعایص هسئَلیت پصیطی  -5

  .وبضثطزی -ی ٍ اثطثرطی ٍ آهَظضْبی ػلویایافعایص وبض -6

  "هطوع"ضطایف فؼبلیت  – 3ماده 

ّبی تحػیلی، ضْطیِ ٍ سبیط استبًساضزّبی آهَظضی ضضتِ ّب،اظ ًظط زٍضُ "هطوع"یت آهَظضی فؼبل .1

 است. "ٍظاضت"ٍ  "زاًطگبُ"تبثغ ؾَاثف 

ذَاٌّس  "زاًطگبُ"ٍّطی ٍ فٌبٍضی تبثغ ؾَاثف هػَة ژاظ ًظط ٍظبیف آهَظضی، پ "هطوع"هسضسبى  .2

 ثَز.

زض  "هطوع"پصیطش زاًطدَ ٍ تؼییي ظطفیت ثطای اخطای زٍضُ ٍ تطىیل هطوع ٍ  هدَظغسٍض  .3

 پصیطز.غَضت هی "زاًطگبُ"فمف اظ قطیك  "ٍظاضت"چْبضچَة ؾَاثف ٍ همطضات هػَة 

 ثبضس.پصیطش هیّبی آهَظش ػلوی وبضثطزی ثػَضت یىجبض اغل ثط اخطای زٍضُ .4

 ثبضس.هدَظّبی اذص ضسُ اظ زاًطگبُ ثِ ّیچ ػٌَاى لبثل ٍاگصاضی ثِ غیط ًوی .5
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 "هطوع"ٍظبیف ٍ اذتیبضات  ،فؼبلیت هَؾَع – 4ماده 

  تأئیس زاًطگبُ ثطسس.ثبضس وِ ثبیس ثِ هی ......................... هَؾَع فؼبلیت هطوع زض حَظُ -1

زض  "دانشگاه" ی همكغ زاض زض ّط زٍضُ ثب تأییسوبضثطز –ثطگعاضی آهَظضْبی ػلوی اذص هدَظ  -2

  "ضَضای گستطش"ٍ هػَثبت  چبضچَة ؾَاثف هطثَـ

وبضثطزی زض ّط زٍضُ ثب ضػبیت  –هَظضْبی ترػػی وَتبُ هست ٍ ته پَزهبًْبی ػلوی ثطگعاضی آ -3

 "زاًطگبُ"ؾَاثف 

وبضثطزی  –استفبزُ اظ اهىبًبت ٍ لبثلیتْبی هَخَز هحیف وبض خْت اضتمبی ویفیت آهَظضْبی ػلوی  -4

 "هطوع"

 "هطوع"هتٌبست ثب اّساف ٍ هأهَضیت وبضثطزی  –هطبضوت زض ًیبظسٌدی ٍ آهَظضْبی ػلوی  -5

 "هطوع"وبضثطزی هطتجف ثب اّساف ٍ هأهَضیت  –ّب ٍ هٌبثغ زضسی ػلوی هطبضوت زض تسٍیي ثطًبهِ -6

ٍ  "زاًطگبُ"فطٌّگی ٍ اختوبػی ثب ضػبیت ؾَاثف  اًدبم فؼبلیتْبی آهَظضی، پژٍّطی، زاًطدَیی، -7

 "ٍظاضت"

تجف ثب اّساف ٍ هأهَضیت ثِ ضٍظ ٍ هَضز ًیبظ هط وبضثطزی –ضیعی خْت تَسؼِ آهَظضْبی ػلوی ثطًبهِ -8

  "هطوع"

ّبی ضغلی تب ثبالتطیي سكَح آهَظش هْبضت ٍ فٌبٍضی، قجك ؾَاثف ٍ تأهیي ًیبظ آهَظضی حَظُ -9

 همطضات هطثَـ.

 هطاوع ، غبحجبى غٌبیغ ٍ حطف.سبیط  اًدبم قطحْبی پژٍّطی وبضثطزی هطتطن ثب -10

وبضثطزی هتٌبست  –ًَسبظی ٍ ثْسبظی آهَظضْبی ػلوی ٍ ًیع ای غالحیت حطفِقطح  زضهطبضوت  -11

 حطفِ ای. ثب فطآیٌسّبی ضغلی ٍ

  .آهَذتگبىًیبظسٌدی ثبظاض وبض ٍ تؼبهل ثب آى ثِ هٌظَض ظطفیت سبظی آهَظضی ٍ خصة زاًص -12

 گطزز.اػالم هی "زاًطگبُ"تؼییي ٍ پس اظ تأییس  "هإسس"تَسف  "هطوع"ًطبًی  -5ماده 

 گردید.تعیین  ....................…استان  ................................."مرکس" در شهر هحل فؼبلیت 
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 هبّیت حمَلی هطوع:  – 6ماده 

ضَضای "ثِ  "زاًطگبُ"تأییس ٍ پیطٌْبز ثب وبضثطزی غیط زٍلتی است وِ  –ٍاحس آهَظش ػبلی ػلوی  "هطوع"

ٍ استمالل ازاضی ٍ  (ذػَغی) زاضای ضرػیت حمَلی "ضَضای گستطش"فؼبلیت اظ اذص هدَظ ٍ  "گستطش

 است.فؼبلیت هطوع ثب هبّیت غیط تدبضی  گطزز.هبلی هی

هطوع زض هطاخغ لبًًَی هٌَـ ثِ  اًدبم توبهی الساهبت لبًًَی ٍ اخطایی ٍ قی هطاحل ازاضی تطىیل ٍ ثجت

 ثبضس.هَافمت ٍ هؼطفی زاًطگبُ هی

 : "هطوع"اضوبى  – 7ماده 

 )ٍاحس هتمبؾی یب ّیأت هإسس( هإسس -1

 هتمبؾی (ّیأت اهٌبء ) زض هطاوع ٍاثستِ ثِ ٍاحس  -2

 "هطوع"ضئیس  -3

 "هطوع"ضَضای  -4

تجػطُ: ولیِ ٍظبیف ٍ اذتیبضات اضوبى هطوع، لبئن ثِ ضرع ثَزُ ٍ لبثل اًتمبل اػن اظ؛ تفَیؽ اذتیبض، 

 ثبضس.ًوبیٌسگی ٍ یب ٍوبلت ًوی

 هإسس: – 8ماده 

ًفط(  7یب  5زض هطاوعی وِ زاضای ّیأت هإسس هتطىل اظ اضربظ حمیمی ٍاخس ضطایف )هطوت اظ الف( 

                  ػجبضتٌس اظ: "ضَضای گستطش"  هَضخ      ػَثِ ضوبضُ  ّیأت هإسس ثط اسبس ه، ثبضٌسهی

1-                                                          2-                           

 3-                    4-                               

 5-                                                         6-                         

 7-   
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چٌبًچِ تؼساز اػؿبی ّیأت هإسس ثِ زلیل فَت، استؼفب یب اظ زست زازى ضطایف ػؿَیت ثِ : 1تجػطُ 

ز هَضز ًیبظ فطز ووتط ضَز، ّیأت هإسس ثبیس ثِ تؼساتؼساز همطض زض ایي ثٌس تطریع هطاخغ شیػالح اظ 

 هؼطفی ًوبیس. "زاًطگبُ"یب افطاز ٍاخس ضطایف زیگطی ضا اًتربة ٍ ثطای قی هطاحل ثؼسی ثِ 

اظ ًػف : لجَل استؼفبی اػؿب ٍ یب تغییط زض تطویت اػؿبی ّیأت هإسس ثِ پیطٌْبز ثیص 2تجػطُ 

 پصیط است.اهىبى "زاًطگبُ"اػؿبی ّیأت هإسس ٍ تأئیس 

پس   (2ٍ  1ّبی ٍ یب خبیگعیٌی زض تطویت اػؿبی ّیأت هإسس )هَؾَع تجػطُ: ّطگًَِ تغییط 3تجػطُ 

، قی تطتیجبت حبون ٍفك همطضات "ٍظاضت"ٍ اػالم ثِ  "زاًطگبُ"آًبى تَسف   احطاظ ٍ تأئیس ضطایف اظ

  پصیط ذَاّس ثَز.هطثَقِ اهىبى

ػبلی  هدَظ فؼبلیت هطوع آهَظشوِ  ..................................................ٍاحس هتمبؾی  ( ة

ٍ  "زاًطگبُ"ضا ٍفك همطضات ٍ ؾَاثف ....... .........................................ػلوی وبضثطزی

 ثبضس:   ّیأت اهٌبء ظیط هیویت تطزاضای اذص ًوَزُ،  "ٍظاضت"

 : آلبی / ذبًن ..... ضئیس ّیأت اهٌبء() ٍاحس هتمبؾیثبالتطیي همبم  -1

 : آلبی / ذبًن ....."اًطگبُز"ًوبیٌسُ ضئیس  -2

تأییس ثب  ،هطتجف ازاضُ ترػػی ًوبیٌسُ ٍ یب وبضثطزی شیطثفًوبیٌسُ هإسسِ آهَظش ػبلی ػلوی -3

 :"زاًطگبُ"

 آلبی / ذبًن .....

 : زثیط ّیأت اهٌبء(ثِ ػٌَاى  14ثب ضػبیت هبزُ ) "هطوع"ضئیس  -4

 آلبی / ذبًن .....

ای ٍ تدطثِ زض حَظُ وست ٍ غبحت غالحیت حطفِ اضضس هسضن وبضضٌبسیًفط ثب حسالل یب زٍ  یه -5

هَسسِ آهَظش ػبلی ػلوی  تأییس حست هَضز ٍ )ثب اًتربة ثبالتطیي همبم ٍاحس هتمبؾیٍ وبض هطتجف 

  : (زاًطگبُ تػَیت ٍ هطتجف ازاضُ ترػػی یب  ٍ وبضثطزی شیطثف

 آلبی / ذبًن .....  -1

 آلبی / ذبًن ..... -2
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 گطزز.ّبی الظم خْت احطاظ ػؿَیت زض ّیأت هإسس ٍ ّیأت اهٌب تَسف زاًطگبُ تؼییي هیٍیژگیتجػطُ: 

 به شرح زیر است : "ّیأت"ٍظبیف ٍ اذتیبضات :  9ماده 

 ثطای ثطضسی ٍ تأییس. "زاًطگبُ"سوت ضیبست هطوع ثِ پیطٌْبز افطاز ٍاخس ضطایف خْت احطاظ  -1

  "زاًطگبُ"ثِ اسبسٌبهِ  پیطٌْبز تغییطات هفبز -2

 .ازاضُ اهَض هطوعافعاضی الظم خْت افعاضی ٍ سرتفطاّن وطزى اهىبًبت ًطم -3

فطٌّگی ٍ زاًطدَیی هطوع زض خْت تحمك  فٌبٍضی، –ًظبضت ثط فؼبلیتْبی آهَظضی، پژٍّطی  -4

 اسبسٌبهِ.  2اّساف هصوَض زض هبزُ 

 ّبیًبهِضیَُ هطوع ٍ تسٍیيتطىیالتی ٍ استرساهی ازاضی،  ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی،تػَیت آییي -5

 ("زاًطگبُ"ٍ  "هإسس")هكبثك ؾَاثف  ثط آًْب تاخطایی ٍ ًیع ًظبض

وِ ثبیس اظ ثیي هإسسبت حسبثطسی ضسوی ػؿَ خبهؼِ حسبثساضاى ضسوی  "هطوع"تؼییي ثبظضس  -6

 وطَض ثبضس.

 ."هطوع"زض ولیِ ضئَى ٍ ػولىطز  "ٍظاضت"ٍ  "ُزاًطگب"پبسرگَیی ثِ  -7

 ."هطوع"ثب تَخِ ثِ گعاضش حسبثطسی  "هطوع"تأییس حسبثْب ٍ تطاظًبهِ سبلیبًِ  -8

 ."زاًطگبُ"ثِ  "هطوع"پیطٌْبز اًحالل  -9

 .)ثِ تطریع زاًطگبُ( "زاًطگبُ"ّبی آهَظضی ثِ سي اخطای زٍضُّبی الظم خْت حُاضائِ تؿویي -10

هدوَػِ  ؛ٍ پطًٍسُ ّبی زاًطدَیبى ٍ فبضؽ التحػیالى آهَظضی هساضناقالػبت ٍ حفبظت اظ اسٌبز،  -11

زض غَضت زضذَاست زاًطگبُ، ّیأت هىلّف است فَضاً آى  ِ غَضت اهبًت زض اذتیبض هطوع است ٍث ایي اسٌبز

 ّب ضا زض اذتیبض زاًطگبُ لطاض زّس.

اػؿبء ّیأت  ،ماًدبم هىبتجبت الظٍ ثِ هٌظَض تطىیل ٍ ازاضُ خلسبت زض هطاوع ّیأت هإسسی، :  1تجػطُ 

هؼطفی  "زاًطگبُ"ثِ  تؼییي ٍ ثِ ػٌَاى ضئیس ّیأت هإسس اٍلیي خلسِ ذَز یه ًفط ضا هإسس هَظفٌس زض

 ًوبیٌس. 
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ٍ  "زاًطگبُ"، "ٍظاضت" ،اًمالة فطٌّگی ػبلی هَظف است ولیِ هػَثبت ٍ ؾَاثف ضَضای "ّیأت":  2تجػطُ 

 سبیط لَاًیي ٍ همطضات خبضی وطَض ضا ضػبیت وٌس.

 اضسبل ًوبیس. "زاًطگبُ"ای اظ ولیِ هػَثبت ضا ثِ هَظف است ًسرِ "ّیأت":  3تجػطُ

خعء ٍظبیف ٍ اذتیبضات ٍاحس هتمبؾی  9اظ هبزُ  9ٍ  2: زض هطاوع ٍاثستِ ثِ ٍاحس هتمبؾی، ثٌسّبی 4تجػطُ 

 ثبضس.ًیع هی

 )حست هَضز ّیأت هإسس یب ّیأت اهٌب(  "ّیأت"خلسبت ػبزی  -10ماده 

 "هطوع"ضئیس زػَت  ثب (هبلی هبُ پس اظ پبیبى ّط سبل 4 ظطف)خلسبت ػبزی حسالل سبلی یىجبض  -1

 گطزز.تطىیل هی

ضأی  هالن اػتجبض تػویوبت ثب ؿبء ٍِ حؿَض حسالل زٍ سَم اػهٌَـ ث "ّیأت"ضسویت خلسبت  -2

 ذَاّس ثَز.هَافك اوثطیت اػؿبء حبؾط 

 گطزز.تَسف هٌطی تٌظین هیای ٍ تػویوبت خلسبت، غَضتدلسِ تاظ هصاوطا -3

گیطی ًسجت ثِ آًْب اظ ٍظبیف ٍ اذتیبضات ٍ هَاضزی وِ تػوین 12ثِ استثٌبی هَاضز هصوَض زض هبزُ  -4

 گیطز.غَضت هی "ّیأت"گیطی زض ذػَظ سبیط هَاضز زض خلسِ ػبزی است، تػوین "هطوع"ضئیس 

غَضت ػسم تَافك لجلی ثط ٍ زض  تَظیغ سَز ٍ ظیبى هبلی هطوع ثطاسبس تَافك فیوبثیي هإسسیي -5

 ثبضس. اسبس لَاًیي خبضی وطَض هی

ثبیس  ٍی: ّط یه اظ اػؿبء وِ ثب توبم یب ثؼؿی اظ تػویوبت هٌسضج زض غَضتدلسِ هربلف ثبضس، ًظط  1 تجػطُ

 زض غَضتدلسِ لیس ضَز.

ذبضج اظ  تَاًس هبًغ فؼبلیت هطوع گطزز ٍ هإسسیي هىلفٌس هسبئل هبلی ضا: اذتالف هبلی ًوی 2تجػطُ 

 چبضچَة خلسبت آهَظضی ٍ پژٍّطی هطوع هطتفغ ًوبیٌس.
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  "ّیأت"الؼبزُ خلسبت فَق – 11ماده 

 ضَز.تطىیل هی "هطوع"ٍ یب پیطٌْبز ضئیس  "ّیأت"الؼبزُ ثب پیطٌْبز ّطیه اظ اػؿبی خلسبت فَق

ت زٍ سَم آضای اوثطیالؼبزُ ثب حؿَض حسالل زٍسَم اظ اػؿبء ضسویت یبفتِ ٍ هػَثبت آى ثب خلسبت فَق 

 هؼتجط است. حبؾط زض خلسِ ضسوی،

 گیطی است ػجبضتٌس اظ: الؼبزُ لبثل تػوینهَاضزی وِ زض خلسبت فَق – 12ماده 

 افعایص یب وبّص سطهبیِ  -1

 "زاًطگبُ"پیطٌْبز اغالح اسبسٌبهِ ثِ  -2

  "زاًطگبُ"زیگط ثِ  طاوعزض ه "هطوع"پیطٌْبز اًحالل، تؼكیلی هَلت یب ازغبم  -3

ضبهل یىی اظ هَاضز هططٍحِ شیل ثبضس یه ًسرِ اظ غَضتدلسِ  "ّیأت"چٌبًچِ تػویوبت  – 13ماده 

 گطزز: هی تسلینضَضای گستطش  ثب تأئیس زاًطگبُ ثِ "ّیأت"

 (14ضػبیت هبزُ ثب ) "هطوع"الف( اًتربة ضئیس         

 "هطوع"ة( تؼییي زاضًسگبى حك اهؿبء 

 ( 5ضػبیت هبزُ ) ثب  "هطوع"ج( تغییط ًطبًی 

 زاًطگبُ ثِ "هطوع"ضئیس ػعل ٍ یب لجَل استؼفبی  پیطٌْبزز( 

 ثِ زاًطگبُ "ّیأت"تغییط اػؿبی پیطٌْبز ُ( 

 "هطوع"ٍ( وبّص یب افعایص سطهبیِ 

  "زاًطگبُ" ثِ "هطوع"اسبسٌبهِ هَاز تغییط زض  پیطٌْبز ظ(
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 "هطوع"ضئیس  – 14ماده 

ثبضس، اظ هیبى اػؿبء ّیأت ػلوی یب هسضسبى ًعز هطاخغ شیػالح هی "هطوع"وِ ًوبیٌسُ لبًًَی  "هطوع"ضئیس 

 زستَضالؼولهكبثك  ٍ "زاًطگبُ"، تبییس "ّیأت"ثِ پیطٌْبز  "زاًطگبُ"ثطاثط ؾَاثف وبضثطزی  –ػلوی 

 ضَز. هٌػَة هی اًتػبثبت ضؤسبی ٍاحسّبی تبثؼِ زاًطگبُ خبهغ ػلوی وبضثطزی

 : "هطوع"ٍظبیف ٍ اذتیبضات ضئیس  – 15ماده 

-آهَظضی، پژٍّطی، فٌبٍضی، زاًطدَیی، فطٌّگی، ازاضی، هبلی، هؼبهالتی، تَسؼِ اخطای سیبستْبی -1

 ثط اسبس ؾَاثف ٍ همطضات هطثَـ. "هطوع"ای ٍ استرساهی 

 "هطوع"ضَضای  ٍ "ّیأت"، "زاًطگبُ"، "ٍظاضت"اخطای هػَثبت ٍ ؾَاثف  -2

ثِ  "هطوع"ثطای ّطسبل ثب تَخِ ثِ ثطًبهِ خبهغ پصیط ٍ زاًصزاًطدَ  پصیطش پیطٌْبز ظطفیت -3

 خْت ثطضسی ٍ تػَیت. "زاًطگبُ"

 ثطای تػَیت. "هطوع"ّبی آهَظضی، پژٍّطی ٍ اخطایی ثِ ضَضای ّب ٍ ثطًبهِپیطٌْبز قطح -4

 "هطوع" ازاضی ل وبضوٌبىاسترسام، اًتػبة ٍ ػع -5

  "ّیأت"ثِ اتفبق ًوبیٌسُ  "هطوع"تْیِ، تٌظین ٍ پیطٌْبز ثَزخِ سبلیبًِ  -6

  "ّیأت"ثِ اتفبق ًوبیٌسُ  "هطوع"ٍ ثطزاضت اظ حسبثْبی  "هطوع"افتتبح حسبة ثِ ًبم  -7

 "هطوع"آٍضاهؿبء ولیِ اسٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض ٍ تؼْس -8

 چبضچَة ؾَاثف. زض "هطوع"اًؼمبز لطاضزاز ثب اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ثِ ًبم ٍ حسبة  -9

 خْت تػَیت. "ّیأت"ّبی اخطایی آى ثِ ًبهًِبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی ٍ ضیَُپیطٌْبز آییي -10

 )هكبثك ؾَاثف هإسس ٍ زاًطگبُ( زض ولیِ هَاضز. "زاًطگبُ"پبسرگَیی ثِ  -11

 حؿَض زاضتِ ثبضس. "هطوع"توبم ٍلت زض هَظف است ثِ قَض  "هطوع"ضئیس  -1تجػطُ 

ّبی آهَظضی، فٌبٍضی، ّب، همطضات ٍ ثطًبهًِبهِهسئَل حسي اخطای ولیِ آئیي "هطوع"ضئیس  – 2تجػطُ 

 است. "ٍظاضت"ٍ  "زاًطگبُ"پژٍّطی، زاًطدَیی ٍ فطٌّگی هػَة 
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 "هطوع"تطویت ضَضای  – 16ماده 

 )ضئیس ضَضا(  ضئیس ّیأت. -1

 ضئیس هطوع. )زثیط ضَضا( -2

 "هطوع"هؼبًٍیي  -3

 "هطوع"ػی ترػ –هسیطاى گطٍّْبی ػلوی  -4

 تػَیت ّیأت ثب "هطوع"ًفط اظ هسضسبى  2 یب1 -5

 ضًَس. هٌػَة هی "ّیأت"ثب حىن ضئیس  5تجػطُ : اػؿبء هصوَض زض ثٌس 

 "هطوع"ٍظبیف ٍ اذتیبضات ضَضای  – 17ماده 

هكبثك تمَین  "هطوع"ثِ  "زاًطگبُ"ّبی آهَظضی اثالغی اظ قطف ًظبضت ثط حسي اخطای زٍضُ -1

 ."زاًطگبُ"آهَظضی 

 ثِ زاًطدَیبى.تػَیت ثطًبهِ، هطبٍضُ ٍ ضاّىبضّبی آهَظضی  -2

ثطضسی ًتبیح اضظیبثی آهَظضی زاًطدَیبى ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبست ثطای افعایص ویفیت آهَظضی  -3

 زاًطدَیبى.

ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبست ثطای افعایص ویفیت "هطوع"وبضثطزی  -ثطضسی ػولىطز هسضسبى ػلوی  -4

 آهَظضی زاًطدَیبى.

 ّبی زض حبل اخطا.زٍضُ اضظیبثی ویفی -5

، هبلی ٍ زاًطدَیی، اخطایی ؼبلیتْبی آهَظضی، پژٍّطی، فطٌّگی،ولیِ ف ثط "ٍظاضت"ٍ  "زاًطگبُ" -18ماده 

یب  یب ػسم فؼبلیت ٍاحس هتمبؾی س ٍ زض غَضت احطاظ ترلف اظ ؾَاثف ًٍوبیظبضت هیً "هطوع"هؼبهالتی ٍ.... 

ًسجت  "ٍظاضت"ٍ  السام تؼلیك فؼبلیت یبًسجت ثِ تَلف  "زاًطگبُ"هَضز حست  ثِ تطریع زاًطگبُ، هطوع

 ًوبیس.السام هی "هطوع"ثِ اًحالل 

 ذَاّس ثَز. "ٍظاضت"ٍ  "زاًطگبُ"ّبی هػَة ًبهِقجك آئیي "هطوع"چگًَگی ًظبضت ثط فؼبلیتْبی  –تجػطُ 
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  "ّیأت"هؼبهالتی هػَة  –ًبهِ هبلی هؼبهالتی هطوَل آئیي –اظ ًظط همطضات هبلی  "هطوع" – 19ماده 

 .ثبضسهی

  : "هطوع"هٌبثغ هبلی  – 20ماده 

 آٍضزُ )سطهبیِ( هإسس -1

 ثطاثط ؾَاثف هطثَـ.  زاًطپصیطاىٍ  ضْطیِ زضیبفتی اظ زاًطدَیبى -2

 ّبی ثرص زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ٍفك ؾَاثف ٍ همطضات.ووه -3

 وبضثطزی. –زضآهسّبی ًبضی اظ اضائِ ذسهبت پژٍّطی ٍ فٌبٍضی ػلوی  -4

 ّب ٍ هإسسبت هبلی ٍ اػتجبضی.تسْیالت ثبًىی زضیبفتی اظ ثبًه -5

 تَاًس اظ اهَال ٍ هٌبثغ ػوَهی ٍ زٍلتی استفبزُ ًوبیس.ًوی "هطوع"تجػطُ : 

ضَز. هیاظ اٍل ضْطیَض هبُ ّط سبل ضطٍع ٍ ثِ پبیبى هطزاز هبُ سبل ثؼس ذتن  "هطوع"سبل هبلی  -21ماده 

 ضَز.ضطٍع ٍ ثِ پبیبى اٍلیي هطزازهبُ ذتن هی "هطوع"ید تأسیس ظ تبضااٍلیي سبل هبلی 

  "هطوع"اًحالل  – 22ماده 

 ضَز : هٌحل هی "ضَضای گستطش"زض هَاضز ظیط پس اظ تػَیت  "هطوع"

 . "ّیأت"ثٌب ثِ پیطٌْبز  -1

لَاًیي ٍ همطضات  ترلف اظ همطضات اسبسٌبهِ، هػَثبت، ؾَاثف،ػسم فؼبلیت هطوع ٍ یب زض غَضت  -2

 ."زاًطگبُ"ضَضای ًظبضت ٍ اضظیبثی هطثَـ، ثِ تطریع 

 . "زاًطگبُ"غییطات سیبستْب ٍ ذف هطی زض غَضت غالحسیس زاًطگبُ ثٌبثط ًیبظسٌدی ٍ یب ت -3

 ."زاًطگبُ"اًحالل یب ػسم فؼبلیت ٍاحس هتمبؾی ثِ تطریع  -4

است ٍ هإسس ثب اهؿبء شیل ایي  لكؼی "هطوع"هجٌی ثط اًحالل  "ضَضای گستطش": تػوین  1 تجػطُ

 ًوبیس.اسبسٌبهِ، حك اػتطاؼ ثِ آى ضا اظ ذَز سلت هی



 12   نام و نام خانوادگی / محل امضاء اعضائ هیأت
 
 

اهتیبظّب ٍ تسْیالت اػكبیی زٍلتی ٍ ػوَهی  ضیبلی اًس اضظشتَ: زض غَضت اًحالل، زاًطگبُ هی 2تجػطُ 

ثِ زض ایي ذػَظ ٍ ٍضٍز ّط گًَِ ذسبضت  ضا اظ هإسسیي هكبلجِ ًوبیس. هسئَلیت هإسسیي ثِ هطوع

 تؿبهٌی است. زاًطگبُ،

هَظف است  "هطوع"هَافمت وٌس،  "هطوع"ثب اًحالل  "ضَضای گستطش"زض غَضتی وِ  – 23ماده 

 الساهبت ظیط ضا اًدبم زّس : 

التحػیلی آًبى ثِ ًحَ ولیِ تؼْسات هطثَـ ثِ زاًطدَیبى ذَز ضا تب اتوبم زٍضُ تحػیالت ٍ فبضؽ  -1

اًدبم زّس ٍ ولیِ هساضن ٍ هستٌسات هطثَـ ثِ هكلَة ٍ قجك ؾَاثف ٍ هػَثبت هطثَـ 

 تحَیل ًوبیس.  "زاًطگبُ"آهَذتگبى ضا ثِ زاًطدَیبى ٍ زاًص

ّب، هإسسبت زٍلتی، ًْبزّبی ػوَهی غیطزٍلتی، ثبًىْب، ولیِ تؼْسات ذَز ضا زض ثطاثط ٍظاضتربًِ -2

( اًدبم ضْطزاضیْب، سبیط اضربظ حمَلی ٍ اضربظ حمیمی )اػن اظ هسضسبى ٍ وبضوٌبى ذَز

 زّس.

    ضا ثِ سبیط هطاوع آهَظضی  "هطوع"زاًطدَیبى  "هطوع"تَاًس زض غَضت اًحالل هی "زاًطگبُ"تجػطُ : 

 وبضثطزی اًتمبل زّس. –ػلوی 

ًطسیسُ ٍ اػالم  "ضَضای گستطش"ٍ تػَیت  "زاًطگبُ"ثِ تأئیس هبزاهی وِ  "هطوع"اًحالل  – 24ماده 

 اثط است.ًطسُ ثبضس ًسجت ثِ اضربظ ثبلث ثی 

ٍ اػالم ذتن فؼبلیت، ثبلیوبًسُ زاضایی  "هطوع"پس اظ اًدبم تؼْسات ٍ تؼییي تىبلیف زیَى  – 25ماده 

 ضَز.هٌتمل هی "هإسس"اسبسٌبهِ ثِ  23ثب ضػبیت هفبز هبزُ  "هطوع"

ضسس ضا زض سِ ًسرِ هَظف است زض هَضز فَق غَضت هدلسی وِ ثِ اهؿبء توبهی اػؿب هی "ّیأت"تجػطُ : 

 تسلین ًوبیس. "ٍظاضت"ٍ ًسرِ زیگط ضا ثِ  "زاًطگبُ"، یه ًسرِ ضا ثِ "هإسس"تٌظین، یه ًسرِ آى ضا ثِ 

ٍ تأییس ٍ پیطٌْبز  "تّیأ"لؼبزُ اّطگًَِ تغییط زض هفبز ایي اسبسٌبهِ ثب تػَیت خلسِ فَق – 26ماده 

 پصیط است.اهىبى "ضَضای گستطش"ٍ پس اظ تػَیت  "ٍظاضت"ثِ  "زاًطگبُ"
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 زض غَضت ثطٍظ اذتالف هیبى اػؿبی ّیأت، تػوین ًْبیی ثب زاًطگبُ ذَاّس ثَز.  – 27ده ما

ٍ ٍظاضت هٌكجك ثبضس ٍ تطریع آى ثط ػْسُ  "زاًطگبُ"ثبیس ثب همطضات  "ّیأت"هػَثبت  -28ماده 

 است. "زاًطگبُ"

 .ثبضسهی تب اًحالل هطوع ٍفك هفبز اسبسٌبهِ : اظ تبضید غسٍض هدَظ"طوعه" فؼبلیت هست – 29ماده 

. است "زاًطگبُ"ٍ  "ٍظاضت"هَاضزی وِ زض ایي اسبسٌبهِ لیس ًطسُ ثبضس تبثغ لَاًیي ٍ همطضات  – 30ماده 

 همطضات هٌسضج زض ایي اسبسٌبهِ ًسجت ثِ هطاوعی وِ تأسیس ضسُ ٍ یب ذَاٌّس ضس حبون است.

لبًَى اّساف، ٍظبیف ٍ  2خعء )ة( هبزُ  11تجػطُ ثِ استٌبز ثٌس  20هبزُ ٍ  31ایي اسبسٌبهِ زض  – 31ماده 

(، زض خلسِ هَضخ ........ ضَضای گستطش آهَظش 18/5/83تطىیالت ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی )هػَة 

  ػبلی ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ثِ تػَیت ضسیس.




