
  فنم اكؿ: كهيات، اُغاؼ ك ظي ىكي

ُا، اؿػحاٌغاردُا ك  ٌاىػَ ، آئيً ، ىلػؼرات كػاٌّف  از ىسيّّػَ  اؿث  ّتارت  ؿاظحياف ك كٍحؼؿ  ىٍِغؿي   : ٌُاـ جْؼيف 1-  ىادق
  اء گػاقػحَىّرد ازػؼ ك ةَ   جػغكيً  كاٌّف  كر در ايً ىٍٍ  اُغاؼ  ةَ رؿيغف   در زِث اي ك مٍفي كَ  ، صؼفَ ىٍِغؿي  جككهِاي

  .قّد ىي

  : ّتارجٍغ از  كاٌّف ايً   ىكي ك ظي  اُغاؼ  -  2ىادق 

  . ك قِؼؿازي  در ىْياري اؿالىي  ك ارزقِاي  فؼٍُگ  ك جّؿَْ   جلّيث1- 

  . ك قِؼؿازي ؿاظحياف   در ةعكِاي  ك ىٍِغؿي  فٍي ُاي  ك صؼفَ ىكاغم   ةَ  اىّر ىؼةّط جٍـيق 2- 

  .در ككّر ىٍِغؿي  غ ك اّحالي رق  ىّزتات جاىيً 3- 

  . كري ةِؼق   ك افؽايف  ؿاظحياف  ىهي  ك ىلؼرات  آف  ةَ  ٌـتث ّيّىي  ك رقغ آگاُي  ك قِؼؿازي   ىْياري  امّؿ  جؼكير4- 

  . ظغىات ازؼاي   ةؼ صـً  ك ٌُارت ىٍِغؿي   ظغىات كيفيث  ةاال ةؼدف 5- 

  . ةعف ايً ُا در  صؼفَ ماصتاف  فٍي  داٌف  ارجلاي 6- 

ك ازػؼاء ك   اكحنػادي ك مػؼفَ   ، آؿايف ىٍاؿب  دُي ، ةِؼق ، ةِغاقث از اييٍي ىٍُّر اًييٍاف   ةَ  ؿاظحياف  ىهي  ىلؼرات  كوِ
ك  ّيػّىي  ك ىـػحضغدات   ك اةٍيػَ قِؼي   از ؿاظحياٌِا ك فىاُاي ةؼداراف  ةِؼق ٍّّاف   ةَ  از ىؼدـ صيايث   در زِث  آف كٍحؼؿ 

  . ىهي  ُاي ك ؿؼىايَ  ىّاد ك اٌؼژي  ىٍاةِ  كري ةِؼق  افؽايفك   صفٍ

 جِيَ ك جٍُيو ىتاٌي كييث گػاري ظغىات ىٍِغؿي 

جيػاـ   از ؿّي ك ُادي  ك جفنيهي  زاىِ  ك ىفاد ًؼصِاي   قِؼؿازي  ك ىلؼرات  ، وّاةي ؿاظحياف  ىهي ىلؼرات  رّايث  ةَ  انؽاـ 
  ةػا ةعػف  ىػؼجتي  ك صلػّكي صليلػي   اقعاص  ك جياـ  ةؼداراف ، ةِؼق ، ىٍِغؿيً ػازٌغگاف، قِػؼداريِا، ؿ دكنحي  دؿحگاُِاي 

ك   ىـػكً  كزارت  ىياف  كاىم  ُيكاري زىيٍَ   ؿاظحً  آٌِا ك فؼاُو  ك فْانيحِاي  ركاةي ةؼ كهيَ   صاكو  امم ٍّّاف  ةَ  ؿاظحياف 

  . ؿاظحياف  مٍّؼك   اي ك صؼفَ  ىٍِغؿي ، قِؼداريِا ك جككهِاي  قِؼؿازي

  .ككّر ك آةاداٌي   جّؿَْ  ًؼصِاي ك ازؼاي  در جِيَ   ؿاظحياٌي  ُا ك مٍّؼ صؼفَ ك ماصتاف   ىٍِغؿاف اي  صؼفَ  ىكاركث زهب 

در ؿػٌش   كاٌّف  ايً  اُغاؼ  ظّد ك جضلق اي  اىّر صؼفَ در اٌحُاـ  كؿيْحؼ ىٍِغؿاف   ُؼ چػَ ىكاركث  جاىيً   ةؼاي 3-  ىادق
  يػ  قّد ك در ُؼ اؿحاف  ىي  ظّاٌغق اظحنار ؿازىاف  ةَ  كاٌّف  در ايً   پؾ از ايً   كَ ؿاظحياف   ىٍِغؿي ٌُاـ   ر ؿازىاف ككّ 

  قؼايي قّد، ًتق  ىي ٌاىيغق   اؿحاف اظحنار ؿازىاف  ةَ   پؾ  از ايً كَ   اؿحاف ؿاظحياف   ىٍِغؿي  ٌُاـ   ؿازىاف   ٌاـ ةَ  ؿازىاف 



ك ىلػؼرات  كّاٌيً   ك جاةِ  ةّدق غيؼ اٌحفاّي  ياد قغق   قّد. ؿازىاٌِاي ىي  جاؿيؾ  آف  ازؼايي  ٌاىَ ك آئيً كاٌّف  ايً  در ياد قغق 

  .ةاقٍغ ىي غيؼ اٌحفاّي   ةؼ ىّؿـات  صاكو ّيّىي  

ٌيايػغ،  ىػّرد اّػالـ   صـػب ككّر در ُؼ ىضم   ٌُؼ از كزارت  ةا كـب  ك قِؼؿازي  ىـكً  كزارت كَ   از جاريعي 4-  ىادق
يػاد قػغق   كزارت  جّؿػي كػَ   ك قِؼؿازي ؿاظحياف  در ةعكِاي   از اىّر فٍي دؿحَ   آف ةَ   ك صلّكي صليلي   اقعاص  اقحغاؿ

كػار   ةػَ اقػحغاؿ  پؼكاٌػَ   از ًؼيػق در ىّرد ىٍِغؿاف   مالصيث  . ايً اؿث اي  صؼفَ  مالصيث داقحً  قّد، ىـحهؽـ  ىي جْييً  
ك در ىػّرد كػارگؼاف   يا جسؼةي  كار كارداٌي ةَ   اقحغاؿ  پؼكاٌَ  از ًؼيق  جسؼةي ك ىْياراف   فٍي  ك در ىّرد كارداٌِاي  يىٍِغؿ

ك   كار كارداٌي ةَ   اقحغاؿ ك پؼكاٌَ   كار ىٍِغؿي اقحغاؿ ةَ  مغكر پؼكاٌَ   قّد. ىؼزِ اصؼاز ىي  فٍي  ىِارت پؼكاٌَ   ىاُؼ از ًؼيق 
ك   گػؼدد. قػؼايي ىي  جْييً  كار ك اىّر ازحياّي  كزارت  فٍي  ىِارت مغكر پؼكاٌَ   ك ىؼزِ  ك قِؼؿازي ىـكً  ت كزار جسؼةي 
ك َؼفيث   ، صغكد مالصيث جْييً  ك چگٌّگي  ىادق  ايً  ىّوّع  اي صؼفَ  مالصيث ك جغييؼ ىغارؾ  مغكر، جيغيغ، اةٌاؿ   جؼجيب

  .قّد ىي  ىْيً كاٌّف  ايً  ازؼايي   اىٌَ آٌِا، در آئيً دارٌغگاف  اقحػغاؿ  

ؿاؿ از جاريط اةالغ ايً  01كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ك كزارت كار ك اىّر ازحياّي صـب ىّرد ىَّفٍغ َؼؼ ػ 1جتنؼق 
اي ك مٍفي قػاغم در ايػً ةعكػِا داىٍػَ  كاٌّف ةا اؿحفادق از ُيكاري قِؼداريِا، ىٍِغؿاف ك ؿازىاٌِا ك جككهِاي صؼفَ

يً ىادق را ةَ كم ككّر جّؿَْ دٍُغ، اُغاؼ ىؼصهِاي ايً اىؼ ك ةّدزَ ىّردٌياز ةؼاي آىّزش ك آزىػّف اقػعاص ك ازؼاي ا
ؿاىاف ةعكيغف ةَ مٍّؼ ك صؼؼ فٍي قاغم در ايً ةعكِا ُيَ ؿانَ در ةّدزَ ؿانياٌَ دؿحگاق ازؼايػي ىؼةػّط پيكػتيٍي 

  .ظّاُغ قغ

اي  ي زِث اٌساـ ظغىات ىّوّع ايً كاٌّف ةايغ ىغارؾ مالصيث صؼفَكهيَ اقعاص صليلي ك صلّكي غيؼايؼاٌ ػ2جتنؼق 

  .ىّكث دريافث دارٌغ

   فنم دكـ: جككيالت، اركاف، كَايف ك اظحيارات ؿازىاف

ركاف ؿازىاف ّتارت اؿث از ُؼ ي  از ؿازىاف اؿحاٌِا، ُيأت ّيّىي ؿازىاف، قّراي ىؼكؽي ؿػازىاف، رئػيؾ ا 5- ادقى
 ٌُاـ ىٍِغؿيؿازىاف، قّراي اٌحُاىي 

ٌفؼ داكًهب ّىّيث از ةيً ىٍِغؿاف صػّزق آف اؿػحاف كػَ داراي  51ةؼاي جككيم ؿازىاف اؿحاف كزّد صغاكم  -6ىادق 
ىغرؾ ىٍِغؿي در رقحَ ُاي امهي ىٍِغؿي قاىم ىْياري، ّيؼاف، جأؿيـات ىكاٌيكي، جأؿيـات ةؼكي، قِؼؿازي، ٌلكَ 

  .ةؼداري ك جؼافي  ةاقٍغ وؼكري اؿث

ىاق ىيحغ پيف  6ىٍِغس صّزق ُؼ اؿحاف در ايً كاٌّف ةَ قعني اًالؽ ىيكّد كَ صغاكم ىحّنغ آف اؿحاف يا  ػ1جتنؼق 

  .از جاريط جـهيو درظّاؿث ّىّيث، در آف اؿحاف ىليو ةاقغ

  .ُؼ ي  از ىٍِغؿاف در ةيف از ي  ؿازىاف ٌيي جّاٌٍغ ّىّيث ياةٍغ  ػ2جتنؼق 



كار ىٍِغؿي در رقحَ ُاي امهي ك اقعاص صليلي در رقحَ ُاي ىػؼجتي ةػا ّىّيث اقعاص صلّكي قاغم ةَ  -7 ىادق

  .ىٍِغؿي ؿاظحياف در ؿازىاف اؿحاف ةالىاٌِ اؿث

رقحَ ُاي ىؼجتي ةا ىٍِغؿي ؿاظحياف ةَ كهيَ رقحَ ُايي اًالؽ ىيكّد كَ ٍّّاف آٌِا ةا رقحَ ُاي امهي ياد ػ 1جتنؼق 

% در ارجتػاط ةاقػغ ك 71يي ك آىّزقي آٌِا ةا رقػحَ ُػاي امػهي ةػيف از ( ىحفاكت ةّدق كني ىضحّاي ّه6قغق در ىادق )
فارغانحضنيالف ايٍگٌَّ رقحَ ُا ظغىات فٍي ىْيٍي را در زىيٍَ ُاي ًؼاصي، ىضاؿتَ، ازؼاء، ٌگِغاري، كٍحػؼؿ، آىػّزش، 

ث ك ىيػؽاف جػأديؼ جضليق ك ٌُايؼ آف ةَ ةعكِاي ؿاظحياف ك قِؼؿازي ّؼوَ ىيكٍٍغ اىا ايً ظغىات از صيخ صسو، اُيي

  .ّؼفا ُيٌؼاز ظغىات رقحَ ُاي امهي ىٍِغؿي ؿاظحياف ٌتاقغ

صغكد مالصيث صؼفَ اي دارٌغگاف ىغارؾ جضنيهي داٌكگاُي ىؼجتي ةا ىٍِغؿي ؿاظحياف ك ٍّاكيً ايً رقحَ  ػ2جتنؼق 
رئيؾ ؿازىاف جْييً ك ُا جّؿي كييـيٌّي ىحككم از ٌيايٍغگاف كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي، كزيؼ فؼٍُگ ك آىّزش ّاني ك 

ةَ جنّيب كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي ىيؼؿغ. ىؼزِ جٌتيق ٍّاكيً ىغارؾ جضنيهي كيحؼ از ىْادؿ نيـاٌؾ ك جْيػيً صػغكد 

  .مالصيث صؼفَ اي دارٌغگاف آٌِا كزارت ىـكً ك قِؼؿازي اؿث

اؿث ك ىضم اؿحلؼار دايو دفحؼ ؼ ؿازىاف اؿحاف داراي ىسيِ ّيّىي، ُيأت ىغيؼق، قّراي اٌحُاىي ك ةازرؿاف ُ  -8ىادق 
ىؼكؽي آف در ىؼكؽ اؿحاف ىيتاقغ. ؿازىاٌِاي اؿحاف ىيحّاٌٍػغ در ؿػايؼ قػِؼُاي اؿػحاف ك ُي ٍػيً در ىٍػاًق ىعحهػف 
قِؼُاي ةؽرگ ىؼكؽ اؿحاف در مّرت پيكٍِاد قّراي ىؼكؽي ك جنّيب كزيؼ ىـػكً ك قِؼؿػازي، در ىؼكػؽ اؿػحاٌِاي 

جأؿيؾ ٌكغق ةاقغ، دفاجؼ ٌيايٍغگي دايؼ ٌيّدق ك اٌساـ جياـ يا ةعكي از كَايف ىـػحيؼ  ىساكري كَ در آٌِا ؿازىاف اؿحاف

  .ؿازىاف در صّزق ىؼةّط را ةَ آف دفاجؼ ىضّؿ كٍٍغ

ىسيِ ّيّىي ؿازىاف اؿحاف از ازحياع جياىي اقعاص صليلي ّىّ داراي صق رأي ؿػازىاف كػَ ىٍضنػؼ ةػَ   -9ىادق 
ي امهي ىٍِغؿي ؿاظحياف ك رقحَ ُاي ىؼجتي اؿػث جكػكيم ىيكػّد ك كَػايف ك دارٌغگاف ىغرؾ جضنيهي در رقحَ ُا

  :اظحيارات آف ةَ قؼح زيؼ اؿث

  انف ػ اٌحعاب اّىاي ُيأت ىغيؼق.

 ب ػ اؿحياع گؽارش ّيهكؼد ؿانياٌَ ُيأت ىغيؼق ك اّالـ ٌُؼ ٌـتث ةَ آف. 

 . "ُيأت ىغيؼق"ادي ك ةّدزَ پيكٍِ "ؿازىاف اؿحاف"ج ػ ةؼرؿي ك جنّيب جؼازٌاىَ ؿاالٌَ 

د ػ جْييً ك جنّيب صق كركديَ ك صق ّىّيث ؿاالٌَ اّىاء ك ؿايؼ ىٍاةِ درآىغ ةؼاي ؿازىاف ةؼ اؿاس پيكٍِاد 
 . "ُيأت ىغيؼق"

ُػ ػ ةؼرؿي ك اجعاذ جنييو ٌـتث ةَ ؿايؼ اىّري كَ ًتق كّاٌيً ك آئيٍٍاىَ ُاي ىؼةّط ةَ ِّغق ؿازىاف اؿحاف ك 
 ىيتاقغ. در مالصيث ىسيِ ّيّىي 



زهـات ىسيِ ّيّىي ةٌّر ّادي ؿاني يكتار ك ةٌّر فّكانْادق ةَ جْغاد دفْاجي كػَ جّؿػي ىسيػِ ّيػّىي در  ػ1جتنؼق 
ازالس ّادي جْييً ىيكّد، ةَ دّّت ُيأت ىغيؼق جككيم ىيكّد. ُيأت ىغيؼق ىهؽـ ةَ دّّت از ٌيايٍغگاف كزيؼ ىـكً ك 

اقغ ك زهـات ياد قغق ةا رّايث ؿايؼ قؼايي، ىكؼكط ةَ اٌساـ دّّت قِؼؿازي زِث قؼكث در زهـات ىسيِ ّيّىي ىيت

  .ياد قغق رؿييث ظّاُغ يافث

در مّرت جنّيب ُيأت ىغيؼق ؿازىاف اؿحاف، ٌيايٍغگاف اقعاص صلّكي ّىّ ؿازىاف ىيحّاٌٍغ ةٍّْاف ٌاَؼ ةَ ػ 2جتنؼق 

  .زهـات ىسيِ ّيّىي دّّت قٌّغ ك در آف صىّر ياةٍغ

  .اف در اكنيً زهـَ فّؽ انْادق ىسيِ ّيّىي ك ةَ پيكٍِاد ُيأت ىغيؼق جْييً ىيكٌّغةازرؿ  ػ3جتنؼق 

ُؼ ي  از ؿازىاٌِاي اؿحاف داراي ُيأت ىغيؼق ُايي ظّاُغ ةّد كَ از ةيً اّىاي داكًهػب كازػغ قػؼايي در  -10ىادق 
ىسػغد اّىػاي ُيػأت ىػغيؼق رقحَ ُاي امهي ىٍِغؿي ؿاظحياف ةؼاي ي  دكرق ؿَ ؿانَ اٌحعاب ظّاُغ قغ ك اٌحعػاب 

  .ةالىاٌِ اؿث

  :قؼايي اٌحعاب قٌّغگاف ُيأجِاي ىغيؼق ؿازىاٌِاي ٌُاـ ىٍِغؿي ةَ قؼح زيؼ ىيتاقغ -11ق ىاد

  جاةْيث دكنث زيِّري اؿالىي ايؼاف. -0

  ٌغاقحً فـاد اظالكي ك ىاني ك ّغـ اّحياد ةَ ىّاد ىعغر. -2

  ىٍِغؿي ك رّايث اظالؽ ك قئّف ىٍِغؿي. داقحً صـً قِؼت ازحياّي ك قغهي ّيهي ةَ -3

  ٌغاقحً پيكيٍَ كيفؼي ك ّغـ كاةـحگي ةَ گؼكق ُاي غيؼكاٌٌّي. -4

داقحً صـً قِؼت در جِْغ ّيهي ةَ اصكاـ ديً ىتيً اؿالـ ك كفاداري ةَ كاٌّف اؿاؿي زيِّري اؿػالىي  -5
زيِّري اؿالىي ايؼاف جاةِ اصكػاـ ديػً  ايؼاف. جتنؼق ػ اكهيحِاي ديٍي ةَ رؿييث قٍاظحَ قغق در كاٌّف اؿاؿي

  اّحلادي ظّد ىيتاقٍغ.

  دارا ةّدف مالصيث ّهيي ك صؼفَ اي ةَ ىيؽاف ىٍغرج در آئيً ٌاىَ. -6

ٌفؼ ىحٍاؿب ةا جْغاد اّىا ةَ جفكي  رقحَ ُاي  25جا  5جْغاد اّىاي امهي ُيأت ىغيؼق ؿازىاف اؿحاٌِا ةيً  -12ىادق 

  .امهي ظّاُغ ةّد



ر ُؼ ي  از رقحَ ُاي امهي ىٍِغؿي ؿاظحياف كَ ٌيايٍغق يا ٌيايٍغگاٌي در ُيأت ىغيؼق ؿازىاف اؿحاٌِا دارٌػغ، دجتنؼق ػ 
ي  ٌفؼ ةَ ٍّّاف ّىّ ّهي انتغؿ ُيأت ىغيؼق اٌحعاب ظّاُغ قغ. ٌضّق قؼكث اّىاء ّهي انتغؿ در زهـات ُيأت ىػغيؼق 

  .در آييً ٌاىَ ازؼايي ايً كاٌّف ىْيً ظّاُغ قغ

ٌفؼ از اّىاي ؿازىاف اؿػث ةػا ٌُػارت  7جا  3ُيأت ازؼايي اٌحعاةات كَ صـب ىّرد در ُؼ اؿحاف ىحككم از  -13 ىادق
كزارت ىـكً ك قِؼؿازي كَيفَ ةؼگؽاري اٌحعاةات را ةَ ِّغق دارد. چگٌّگي اٌحعاب ك جككيم ُيأت ازؼايي ك اظحيارات ك 

  .ي ايً كاٌّف ظّاُغ ةّدكَايف ُيأت ياد قغق ةَ قؼح ىٍغرج در آييً ٌاىَ ازؼاي

ُيأت ازؼايي اٌحعاةات ىَّف اؿث مالصيث داكًهتاف ّىّيث در ُيأت ىغيؼق را از ىؼازِ مالصيحغار اؿحْالـ   ػ1جتنؼق 

  .ك ةؼرؿي ٌيايغ

  .اكنيً دكرق اٌحعاةات ُيأت ىغيؼق ةَ كؿيهَ كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ةؼگؽار ىيكّد ػ2جتنؼق 

ف اؿحاف ٌيايٍغق آف ؿازىاف ةّدق ك داراي ُيأت رئيـَ ُاي ىحككم از ي  رئيؾ، دك ٌائػب ُيأت ىغيؼق ؿازىا -14ىادق 
رئيؾ ك ي  دةيؼ ةؼاي اٌساـ كَايف ظّد ةَ جؼجيب ىٍغرج در آئيً ٌاىَ ازؼايي ظّاُغ ةّد ك ىيحّاٌغ ةَ جْغاد الزـ كيـيٌِّا 

ايً كييـيٌِّا ك ٌيايٍغگيِا از ىـّكنيث آف ُيأت  جعنني ك دفاجؼ ٌيايٍغگي جأؿيؾ ٌيايغ. جفّيه اظحيار ُيأت ىغيؼق ةَ

  .ٌيي كاُغ. رئيؾ ُيأت ىغيؼق، رئيؾ ؿازىاف اؿحاف ٌيؽ ىضـّب ىيكّد

  :اُو كَايف ك اظحيارات ُيأت ىغيؼق ةَ قؼح زيؼ اؿث -15 ىادق

  ةؼٌاىَ ريؽي در زِث جلّيث ك جّؿَْ فؼٍُگ ك ارزقِاي اؿالىي در ىْياري ك قِؼؿازي. -0

  ىَ ريؽي ةَ ىٍُّر رقغ ك اّحالي صؼفَ ُاي ىٍِغؿي ؿاظحياف ك ىكاغم ىؼجتي ةا آف.ةؼٌا -2

ارجلاي داٌف فٍي ك كيفيث كار قاغالف در ةعكِاي ؿاظحياف ك قِؼؿازي از ًؼيق ايساد پايگاق ُاي ّهيي،  -3
  فٍي، آىّزش ك اٌحكارات.

دكيػق مػضيش ىلػؼرات ىهػي ؿػاظحياف ك  ُيكاري ةا ىؼازِ ىـئّؿ در اىؼ كٍحؼؿ ؿاظحياف از كتيم ازػؼاي -4
  وّاةي ًؼصِاي زاىِ ك جفنيهي ك ُادي قِؼُا جّؿي اّىاي ؿازىاف صـب درظّاؿث.

ٌُارت ةؼ صـً اٌساـ ظغىات ىٍِغؿي جّؿي اقعاص صليلي ك صلّكي در ًؼصِا ك فْانيحِاي غيؼدكنحي در  -5
  صّزق اؿحاف ك جْليب ىحعهفاف از ًؼيق ىؼازِ كاٌٌّي ذينالح.

ىكاركث در اىؼ ارزقياةي ك جْييً مالصيث ك َؼفيث اقحغاؿ ةَ كار قاغالف در اىّر فٍي ىؼةّط ةَ فْانيحِاي  -6
  صّزق ُاي ىكيّؿ ايً كاٌّف.



دفاع از صلّؽ ازحياّي ك صيذيث صؼفَ اي اّىا ك جكّيق ك صيايث از فْانيحِاي ةا ارزش ك ةؼگؽاري ىـاةلات  -7
 ارزقيٍغ.  صؼفَ اي ك جعنني ك ىْؼفي ًؼصِاي

جٍُيو ركاةي ةيً ماصتاف صؼفَ ُاي ىٍِغؿي ؿاظحياف ك كارفؼىاياف ك كي  ةَ ىؼازػِ ىـػئّؿ در ةعػف  -8
ؿاظحياف ك قِؼؿازي در زىيٍَ ارزاع ىٍاؿب كارُا ةَ ماصتاف مالصيث ك زهػّگيؼي از ىغاظهػَ اقػعاص فاكػغ 

  مالصيث در اىّر فٍي.

ي ك ُيكاري ةا كزارت ىـكً ك قِؼؿازي در زىيٍَ جػغكيً، كي  ةَ جؼكير امّؿ مضيش ىٍِغؿي ك ىْيار -9
  ازؼا ك كٍحؼؿ ىلؼرات ىهي ؿاظحياف ك اؿحاٌغاردُا ك ىْيارُا.

كي  ةَ ارجلاي كيفيث ًؼصِاي ؿاظحياٌي، ّيؼاٌي ك قِؼؿازي در ىضػغكدق اؿػحاف ك ارائػَ گػؽارش ةػؼ  -01
ّرد ايٍگٌَّ ًؼصِػا ك ُيكػاري ةػا كزارت صـب درظّاؿث، قؼكث در كييـيٌِّا ك قّراُاي جنييو گيؼي در ى

ىـكً ك قِؼؿازي ك قِؼداريِا در زىيٍَ كٍحؼؿ ؿاظحياف ك ازؼاي ًؼصِػاي يػاد قػغق ةػا اؿػحفادق از ظػغىات 
  اّىاي ؿازىاف اؿحاف.

 ارائَ ظغىات كارقٍاؿي فٍي ةَ ىؼاج كىايي ك كتّؿ داكري در اظحالفاجي كَ داراي ىاُيث فٍي اؿث.  -00

 ا ىؼازِ اؿحاف در ٍُگاف ةؼكز ؿّاٌش ك ةالياي ًتيْي. ُيكاري ة -02

 جأييغ جؼازٌاىَ ؿازىاف ك ارائَ آف ةَ ىسيِ ّيّىي.  -03

ىْؼفي ٌيايٍغق ُيأت ىغيؼق ؿازىاف اؿحاف زِث ّىّيث در كيـيٌِّاي صم اظحالؼ ىانياجي در رؿيغگي ك  -04
  جكعيل ىانيات فٍي ك ىٍِغؿي اّىاء ؿازىاف.

ىتاٌي كييث گػاري ظغىات ىٍِغؿي در اؿحاف ك پيكػٍِاد ةػَ كزارت ىـػكً ك قِؼؿػازي،  جِيَ ك جٍُيو -05
  ىؼزِ جنّيب ىتاٌي ك كييث ظغىات ىٍِغؿي در آئيً ٌاىَ ازؼايي جْييً ىيگؼدد.

  ؿايؼ ىّاردي كَ ةؼاي جضلق اُغاؼ ايً كاٌّف در آئيً ٌاىَ ازؼايي ىْيً ىيكّد. -06

يش ىانيات ىكاغم فٍي ك ىٍِغؿي اّىاي ؿازىاف اؿحاف، ٌيايٍغق ُيػأت ىػغيؼق ةؼاي رؿيغگي ك جكعيل مضػ 1جتنؼق 

  .ؿازىاف در زهـات كييـيٌِّاي صم اظحالؼ ىانياجي آف اؿحاف قؼكث ظّاُغ داقث

ىفاد ايً ىادق قاىم چگٌّگي فْانيث كزارجعاٌَ ُا ك ؿايؼ دؿحگاق ُاي دكنحي ك كاركٍاف آٌِا در اٌسػاـ كَػايف ػ 2جتنؼق 

  .ييكّدىضّنَ ٌ



َ ىٍُّر گـحؼش ُيكاريِاي صؼفِاي ك زهب ىكاركث اّىا ك كارقٍاؿي دكيلحؼ ىـائم كيژق ُؼ ي  از رقحَ ة -16 ىادق
ُاي جعنني ىّزّد در ؿازىاف ازازق دادق ىيكّد گؼكق ُاي جعنني ىٍِغؿاف ُؼ رقحَ، ىحككم از اّىاي ؿازىاف، در 

  .ؼكق ُا ةَ ىّزب آئيً ٌاىَ ازؼايي ايً كاٌّف جْييً ظّاُغ قغُياف رقحَ جككيم قّد. چگٌّگي فْانيث ك ىغيؼيث گ

ُؼ ؿازىاف اؿحاف داراي ي  قّراي اٌحُاىي ىحككم از ي  ٌفؼ صلّكغاف ةَ ىْؼفي رئيؾ دادگـحؼي اؿحاف ك  -17ىادق 
ظحياف ةؼاي دك جا چِار ٌفؼ ىٍِغس ظّقٍاـ كَ ةَ ىْؼفي ُيأت ىغيؼق ك ةا صكو قّراي ىؼكؽي ؿازىاف ٌُاـ ىٍِغؿاف ؿا

ؿاؿ ىٍنّب ىيكٌّغ ظّاُغ ةّد ك اٌحعاب ىسغد آٌاف ةالىاٌِ اؿث. رؿيغگي ةغكي ةَ قكايات اقعاص صليلػي ك  3ىغت 
صلّكي در ظنّص جعهفات صؼفِاي ك اٌىتاًي ك اٌحُاىي ىٍِغؿاف ك كارداٌِاي فٍي ةَ ِّغق قػّراي يػاد قػغق اؿػث. 

سازاجِاي اٌىتاًي ك ىّارد كاةم جسغيغٌُؼ در قّراي اٌحُاىي ٌُػاـ چگٌّگي رؿيغگي ةَ جعهفات ك ًؼز جْليب ك جْييً ى

  .ىٍِغؿي در آئيً ٌاىَ ازؼايي جْييً ىيكّد

كَ ىٍكاء آٌِا اىّر صؼفَ اي ىؼازِ كىايي ةؼاي رؿيغگي ةَ قكايات ك دّاكي ىٌؼكح ّهيَ اّىاي ؿازىاف اؿحاف جتنؼق ػ 
ةاقغ، ةٍاةَ درظّاؿث ىكحكي ٍَّ يا ظّاٌغق ىيحّاٌٍغ ٌُؼ كارقٍاؿي ؿازىاف اؿحاف ىضم را ٌيؽ ظّاؿحار قٌّغ. ُيأت ىػغيؼق 
ىكهف اؿث صغاكذؼ َؼؼ ىغت ي  ىاق از جاريط كمّؿ اؿحْالـ، ٌُؼ ظّد را ةَ ًّر كحتي اّالـ ٌيايػغ ك در مػّرت ّػغـ 

ىؼةّط ىيحّاٌٍغ رأؿاً ةَ كار رؿيغگي اداىَ دٍُغ ُي ٍيً در ؿايؼ دّاكي كَ ىّوّع آٌِا ىؼجتي ةػا ىفػاد  اّالـ ٌُؼ ىؼازِ
ايً كاٌّف ةاقغ ىضاكو كىايي ىيحّاٌٍغ زِث اٌساـ كارقٍاؿي ٌيؽ از ؿازىاف اؿحاف ىضم ظّاؿحار ىْؼفي ي  كارقٍاس يػا 

ف اؿحاف ىكهف اؿث صغاكذؼ َؼؼ ىغت پاٌؽدق ركز ٌـتث ةَ ُيأت كارقٍاؿي ظتؼق ك كازغ قؼايي قٌّغ ُيأت ىغيؼق ؿازىا
ىْؼفي كارقٍاس يا كارقٍاؿاف مالصيحغار در رقحَ ىؼةّط ةَ ىاُيث دّّي اكغاـ ٌيايغ. در ىّاردي كَ ةَ نضاظ ىاُيث كار، 

  .ٌياز ةَ ككث ةيكحؼ ةاقغ ُيأت ىغيؼق ىيحّاٌغ ةا ذكؼ دنيم از ىؼازِ كىايي ذيؼةي اؿحيِاؿ ٌيايغ

ُؼ ؿازىاف اؿحاف صـب ىّرد داراي ي  يا چٍغ ةازرس ىيتاقغ كَ ىَّفٍػغ در چػارچّب كػاٌّف ك آئػيً ٌاىػَ  -18 ىادق
ازؼايي آف ك آئيً ٌاىَ ىاني ؿازىاف ةَ صـاةِا ك جؼازٌاىَ ؿازىاف اؿحاف رؿيغگي ك گؽارقِاي الزـ را زِث ارائَ ةَ ىسيػِ 

را كَ ةَ ىّزب كّاٌيً ك ىلؼرات ّيّىي ةِْغق ةػازرس ىضػّؿ اؿػث  ّيّىي جِيَ ٌيايٍغ ك ٌيؽ جياىي كَايف ك اظحياراجي
اٌساـ دٍُغ. ةازرؿاف ىكهفٍغ ٌـعِاي از گؽارش ظّد را پاٌؽدق ركز پيف از جككيم ىسيِ ّيّىي ةَ ُيػأت ىػغيؼق جـػهيو 

در ّيهيػات ازؼايػي كٍٍغ. ةازرؿاف ةا اًالع ُيأت ىغيؼق صق ىؼازَْ ةَ كهيَ اؿٍاد ك ىغارؾ ؿازىاف را دارٌغ ةػغكف ايٍكػَ 

  .دظانث كٍٍغ ك يا ىّزب ككفَ در ّيهيات ؿازىاف قٌّغ

ةَ ىٍُّر ُياٍُگي در اىّر ؿازىاٌِاي اؿحاف ُيأت ّيّىي ؿازىاف ٌُاـ ىٍِغؿي ؿاظحياف كَ از ايً پؾ ةَ  -19ىادق 
ككّر جككيم ىيكّد.  ظّاٌغق ىيكّد از كهيَ اّىاي امهي ُيأت ىغيؼق ؿازىاٌِاي اؿحاف در ؿٌش "ُيأت ّيّىي"اظحنار 

ُيأت ّيّىي ُؼ ؿاؿ ي  ةار ي  زهـَ ّادي ةا صىّر ٌيايٍغق كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي ظّاُػغ داقػث ك اكنػيً زهـػَ 
ّادي آف پؾ از اٌحعاب ك آغاز ةكار ُيأت ىغيؼق ؿازىاٌِاي اؿحاف در دك ؿّـ اؿحاٌِاي ككّر )كَ ةايغ در ةؼگيؼٌػغق جيػاـ 

ىّ يا ةيكحؼ ُـحٍغ، ةاقغ( ةَ دّّت كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ك زهـات ةْغ ةػا دّػّت ٌفؼ ّ 711ؿازىاٌِايي كَ داراي 
قّراي ىؼكؽي ٌُاـ ىٍِغؿي ؿاظحياف كَ از ايً پؾ ةَ اظحنار قّراي ىؼكؽي ظّاٌغق ىيكّد، جكػكيم ىيكػّد. زهـػات 



ىاي قػّراي ىؼكػؽي ك يػا فّؽ انْادق ُيأت ّيّىي ةٍاةَ جنييو آظؼيً زهـَ ّادي آف ُيأت ك يا ةا جلاواي دك ؿّـ اّ

  :دّّت كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي جككيم ظّاُغ قغ. كَايف ك اظحيارات ُيأت ّيّىي ةَ قؼح زيؼ اؿث

انف( اٌحعاب افؼاد كازغ قؼايي ّىّيث در قّراي ىؼكؽي ةَ ىيؽاف صغاكم دك ةؼاةؼ جْغاد ىّرد ٌياز در ُؼ رقحَ )ةا 
انتػغؿ  ك قِؼؿازي، ةػؼاي اٌحعػاب اّىػاي امػهي ك ّهػي انتغؿ( زِث ىْؼفي ةَ كزيؼ ىـكً كيغ امهي ك ّهي

  .قّراي ياد قغق از ىياف آٌِا

  .ب( اؿحياع گؽارش ؿانياٌَ قّراي ىؼكؽي

  .ج( جنّيب ظي ىكي ُاي ّيّىي پيكٍِادُاي قّراي ىؼكؽي

  .د( صنّؿ اًالع از فْانيحِا، كوْيث ك ىككالت ؿازىاٌِاي اؿحاف ك ارائَ ًؼيق ةَ آٌِا

ٌفؼ ّىّ ّهي انتغؿ ةا جؼكيب رقحَ ُاي يادقػغق در آئػيً  7ٌفؼ ّىّ امهي ك  25ّراي ىؼكؽي ىحككم از ق -22 ىادق
ٌاىَ اؿث كَ از ةيً اّىاي ُيأت ىغيؼق ؿازىاٌِاي اؿحاف ىْؼفي قغق از ؿّي ُيػأت ّيػّىي ك جّؿػي كزيػؼ ىـػكً ك 

ةػؼ ّىػّيث در ُيػأت ىػغيؼق ؿػازىاف  ؿاؿ اٌحعاب ىيكٌّغ. اّىاي قّراي ىؼكؽي ةايغ ّالكق 3قِؼؿازي ةؼاي ىغت 

  .اؿحاف، ظّقٍاـ ك داراي ؿاةلَ اٌساـ كارُاي ًؼاصي يا ازؼايي يا ّهيي ك جضليلي ك آىّزقي ةؼزـحَ ك ارزٌغق ةاقٍغ

  :ىؼكؽي ةَ ايً قؼح اؿث "اظحيارات قّراي"اُو كَايف ك  -21ىادق 

يِاي ايً كاٌّف ةا زهب ىكاركث ؿازىاف اؿحاٌِا انف ػ ةؼٌاىَ ريؽي ك فؼاُو آكردف زىيٍَ ازؼاي اُغاؼ ك ظي ىك

  .ك ُياٍُگي كزارت ىـكً ك قِؼؿازي

ب ػ ةؼرؿي ىـائم ىكحؼؾ ؿازىاٌِاي اؿحاف ك ؿازىاف ٌُاـ ىٍِغؿي ك جْيػيً ظػي ىكػيِاي كّجػاق ىػغت، ك 

  .درازىغت ك اةالغ آٌِا

اكؼق ك ىكاكرق ةا ىؼازِ ىهي ك ىضهػي، ج ػ ايساد زىيٍَ ُاي ىٍاؿب ةؼاي اٌساـ كَايف اركاف ؿازىاف از ًؼيق ىػ
در اىّر ةؼٌاىَ ريؽي، ىغيؼيث، ازؼا ك كٍحؼؿ ًؼصِاي ؿاظحياٌي ك قِؼؿازي ك ةا ىؼازِ كىايي در ىػّرد ازػؼاي 

  .ىّاد ايً كاٌّف كَ ةَ اىّر كىايي ك اٌحُاىي ىؼةّط ىيتاقغ

ىاٌِاي اؿحاف ةا يكغيگؼ يا ةيً اّىػاي د ػ صم ك فنم اظحالفات ةيً اركاف داظهي ؿازىاٌِاي اؿحاف، يا ةيً ؿاز

  .ؿازىاٌِاي اؿحاف ةا ؿازىاف ظّد از ًؼيق داكري

ُػ ػ ُيكاري ةا كزارت ىـكً ك قِؼؿازي در اىؼ ٌُارت ةؼ ّيهكؼد ؿػازىاٌِاي اؿػحاف ك امػالح ظٌيكػي آف 

  .ؿازىاٌِا از ًؼيق ىػاكؼق ك اةالغ دؿحّرانْيهِا



ك آىّزقي ك ارائَ ىكّرجِاي الزـ در زىيٍة جِيَ ىّاد درؿػي ك ىضحػّاي  ك ػ ُيكاري ةا ىؼاكؽ جضليلاجي ك ّهيي

  .آىّزش ّهّـ ك فٍّف ىٍِغؿي در ؿٌّح ىعحهف ةَ كزارجعاٌَ ُا آىّزش ك پؼكرش ك فؼٍُگ ك آىّزش ّاني

ز ػ ُيكاري ةا كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ك ؿايؼ دؿحگاق ُاي ازؼايي در زىيٍة جغكيً ىلؼرات ىهػي ؿػاظحياف ك 

  .ك ةؼگؽاري ىـاةلات صؼفَ اي ك جعنني "قٍاؿٍاىَ فٍي ك ىهكي ؿاظحياٌِا"ير ك كٍحؼؿ ازؼاي آف ك جِية جؼك

ح ػ ُيكاري ةا كزارت كار ك اىّر ازحياّي در زىيٍة ارجلاي ؿػٌش ىِػارت كػارگؼاف ىػاُؼ قػاغم در ةعكػِاي 

  .ؿاظحياٌي ك قِؼؿازي ك جْييً اؿحاٌغارد ىِارت ك كٍحؼؿ آف

زِث زهب ىكاركث ك جكّيق ةَ ؿػؼىايَ گػػاري اقػعاص ك ىاؿـػات در ًؼصِػاي ىـػكً ك ط ػ جالش در 

  .جأؿيـات ك ىـحضغدات ّيؼاٌي ّاـ انيٍفَْ ك ُيكاري ةا دؿحگاق ُاي ازؼايي در ارجلاي كيفيث ايٍگٌَّ ًؼصِا

ت در زىػاف ي ػ زيِ آكري كيكِاي داظهي ك ةيً انيههي زِث كي  ةَ دؿحگاق ُاي ىـئّؿ در اىؼ اىغاد ك ٌسا

  .ككّع صّادث غيؼىحؼكتَ

ؾ ػ ُيكاري در ةؼگؽاري آزىٌِّاي جعنني ىٍِغؿيً، كارداٌاف فٍي ك كػارگؼاف ىػاُؼ ك آىّزقػِاي جكييهػي 

  .ةؼاي ةٍِگاـ ٌگاُغاقحً داٌف فٍي ك ُي ٍيً قٍاؿايي ك جغارؾ فؼمحِاي كارآىّزي ك ىْؼي ةَ داٌكگاق ُا

ي اؿحاف ك دفاع از صيذيث ك صلّؽ صلة آٌِا ك ُي ٍػيً دفػاع از صلػّؽ ؿ ػ صيايث ازحياّي از اّىاي ؿازىاٌِا
ىحلاةم زاىَْ ةَ ٍّّاف ىنؼؼ كٍٍغگاف ىضنّالت، جّنيغات ك ظغىات ىٍِغؿي در ةعكِاي ؿاظحياف، ّيؼاف ك 

  .قِؼؿازي

  .ـ ػ ىكاركث در ةؼگؽاري كٍفؼاٌـِا ك گؼدُياييِاي جعنني در داظم ككّر ك در ؿٌش ةيً انيههي

  .ارائَ گؽارش ّيهكؼد ةَ ُيأت ّيّىي ك كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي ف ػ

س ػ ارائَ ٌُؼات ىكّرجي ؿازىاف ٌُاـ ىٍِغؿي ةَ دكنث ك دؿحگاق ُاي ازؼايي در زىيٍة ةؼٌاىَ ُػاي جّؿػَْ ك 
ًؼصِاي ةؽرگ ؿاظحياٌي، ّيؼاف ك قِؼؿازي صـب درظّاؿث دؿػحگاق ُػاي ىؼةػّط. اٌسػاـ كَػايف قػّراي 

كّر، ىاٌِ از اكغاـ ُيأت ىغيؼق ؿازىاٌِاي اؿحاف در زىيٍة ةؼظي از كَايف فّؽ كَ در ىليػاس ىؼكؽي در ؿٌش ك
  اؿحاٌي كاةم اٌساـ ةاقغ، ٌعّاُغ ةّد

داراي ُيأت رئيـَ اي اؿث ىحككم از ي  رئيؾ ك دك دةيؼ ازؼايي ك دك ىٍكي كَ دةيؼاف ك  "قّراي ىؼكؽي" -22ىادق 

ةؼاي جْييً رئيؾ قّرا، ؿَ ٌفؼ را ةَ كزيؼ ىـكً ك  "قّراي ىؼكؽي" .اء اٌحعاب ىيكٌّغىٍكيِا ةا اكذؼيث آراء از ةيً اّى
قِؼؿازي پيكٍِاد ىيكٍغ ك كزيؼ يادقغق ي  ٌفؼ را ةَ ٍّّاف رئيؾ قّراي ىؼكؽي كَ رئيؾ ؿازىاف ٌيؽ ىضـّب ىيكّد، 



دكرة ىـػئّنيث ؿػايؼ اّىػاي زِث مغكر صكو ةَ رئيؾ زيِّر ىْؼفي ىيٍيايغ. دكرة جنغي رئيؾ ؿازىاف ؿَ ؿػاؿ ك 

  .ُيأت رئيـَ ي  ؿاؿ اؿث ك اٌحعاب ىسغد آٌاف ةالىاٌِ ىيتاقغ

ك ىـئّنيث ازؼايي ك ٌيايٍغگي ؿػازىاف در ىؼازػِ ىهػي ك ةػيً  "قّراي ىؼكؽي"ىـئّنيث ازؼاي جنيييات  -23ىادق 

  .انيههي ةا رئيؾ ؿازىاف اؿث

ؼ ّىّ ؿازىاف كَ دك ٌفؼ ةا ىْؼفي كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي ك دك از چِار ٌف "قّراي اٌحُاىي ٌُاـ ىٍِغؿي" -24ىادق 
قػّراي "ٌؼ ديگؼ ةا ىْؼفي قّراي ىؼكؽي ؿازىاف ك ي  صلّكغاف ةا ىْؼفي رياؿث كّق كىاييَ جكػكيم ىيكػّد. ٌُػؼات 

  .ةا اكذؼيث ؿَ رأي ىّافق كٌْي ك الزـ االزؼا اؿث "اٌحُاىي ٌُاـ ىٍِغؿي

َ اقحغاؿ ةَ كار ىٍِغؿي رقحَ امهي ىٍِغؿي ؿاظحياف ك رقػحَ ُػاي ىػؼجتي وػيً ىٍِغؿاف ىحلاوي پؼكاٌ -25ىادق 
داقحً كارت ّىّيث ٌُاـ ىٍِغؿي اؿحاف ىؼةّط ك اصؼاز قؼايي ياد قغق در آئيً ٌاىَ ىَّفٍغ پؾ از فؼاغث از جضنيم ةَ 

عنني ىؼةػّط ةػَ رقػحة ظػّد، ىغت ىْيٍي، كَ در آئيٍٍاىَ ةؼاي ُؼ رقحَ ك پاية جضنيهي جْييً ىيكّد، در زىيٍَ ُاي ج

  .كارآىّزي ٌيايٍغ

كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ىساز اؿث ويً ةؼرؿي ّيهكؼد ؿازىاٌِاي اؿحاف ك گؽارش ُيأت ّيّىي ؿازىاف،  -26ىادق 
در ظنّص چگٌّگي اداىة كار آف ؿازىاٌِاي جّميَ ُاي الزـ را ةٍيايغ ك در مّرجي كَ ةَ دنيم اٌضؼاؼ از اُغاؼ ؿازىاف، 

ُؼ ي  از آٌِا را الزـ ةغاٌغ، ىّوّع را در ُيأجي ىؼكب از كزيؼ ىـػكً ك قِؼؿػازي، كزيػؼ دادگـػحؼي ك رئػيؾ  اٌضالؿ

  .ؿازىاف ىٌؼح ٌيايغ. جنييو ُيأت ةا دك رأي ىّافق الزىاالزؼاء ظّاُغ ةّد

در زىػاف جٌْيػم يػا اٌساـ كَايف كاٌٌّي ؿازىاف ك ؿازىاٌِاي اؿحاف جا زىاٌي كَ جككيم ٌكغق اؿث ك ُي ٍػيً جتنؼق ػ 

ىاق ةَ ٍّّاف كائو ىلاىي ّيم ىيٍيايغ ك َؼؼ ايً ىغت  6اٌضالؿ ةا كزارت ىـكً ك قِؼؿازي اؿث كَ صغاكذؼ ةَ ىغت 

  .ىَّف ةَ ةؼگؽاري اٌحعاةات ةؼاي جككيم ىسغد ؿازىاٌِاي ياد قغق ظّاُغ ةّد

ي، قؼكحِاي دكنحي ك قِؼداريِا ىيحّاٌٍغ در ارزاع كزارجعاٌَ، ىاؿـات دكنحي، ٌِادُا، ٌيؼكُاي ٌُاىي ك اٌحُاى -27ىادق 
اىّر كارقٍاؿي ةا رّايث آئيً ٌاىَ ظامي كَ ةَ پيكػٍِاد ىكػحؼؾ كزارت ىـػكً ك قِؼؿػازي ك كزارت دادگـػحؼي ةػَ 
جنّيب ُيأت كزيؼاف ىيؼؿغ ةَ زاي كارقٍاؿاف رؿيي دادگـحؼي از ىٍِغؿاف داراي پؼكاٌَ اقحغاؿ كػَ ةّؿػيهة ؿػازىاف 

  .ْؼفي ىيكٌّغ اؿحفادق ٌيايٍغاؿحاف ى

  فنم ؿّـ: اىّر كارداٌِا ك مٍّؼ ؿاظحياٌي

 ىاق از زىاف اةالغ ايً كاٌّف وّاةي، ىلؼرات ك جككيالت صؼفَ 6كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ىَّف اؿث َؼؼ  -28ىادق 
اي جغكيً ك ةػؼاي  ٌاىَ ًُاي ىّوّع ايً كاٌّف را در كانب آئي ُا ك صؼفَ اي ىٍاؿب ةؼاي كارداٌِاي فٍي قاغم در رقحَ

 .جنّيب ةَ ُيأت كزيؼاف پيكٍِاد ٌيايغ



( كػاٌّف 52ىّوّع ىادق ) "ُيأت ّاني ٌُارت"كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي از جاريط اةالغ ايً كاٌّف ةَ ّىّيث  -29ىادق 

از جػاريط ىػاق  6ٌُاـ مٍفي در ظّاُغ آىغ. كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ةا ُياٍُگي دةيؼظاٌَ ُيأت ّػاني ٌُػارت صػغاكذؼ 
ٌاىَ ٌُاـ مٍفي كارُاي ؿاظحياٌي را ةؼاةؼ كاٌّف ٌُاـ مػٍفي جِيػَ ك زِػث جنػّيب ةػَ ُيػأت  جنّيب ايً كاٌّف آئيً

  .كزيؼاف پيكٍِاد ىيٍيايغ

  فنم چِارـ: ىلؼرات فٍي ك كٍحؼؿ ؿاظحياف

ىسّزُػاي قػؼكع ّيهيػات قِؼداريِا ك ىؼازِ مغكر پؼكاٌَ ؿاظحياف، پؼكاٌَ قِؼكـازي ك قِؼؿازي ك ؿايؼ  -32ىادق 

( ايً كػاٌّف ةػؼاي مػغكر پؼكاٌػَ ك 4ؿاظحياف ك كٍحؼؿ ك ٌُارت ةؼ ايً گٌَّ ًؼصِا در ىٍاًق ك قِؼُاي ىكيّؿ ىادق )
ؿايؼ ىسّزُا جٍِا ٌلكَ ُايي را ظّاٍُغ پػيؼفث كَ جّؿي اقعاص صليلي ك صلّكي دارٌغق پؼكاٌَ اقحغاؿ ةَ كار ك در صغكد 

ةاقغ ك ةؼاي اٌساـ فْانيحِاي كٍحؼؿ ك ٌُارت از ظغىات ايً اقعاص در صغكد مالصيث ىؼةّط  مالصيث ىؼةّط اىىاء قغق

 .اؿحفادق ٌيايٍغ

در ىّاردي كَ ٌلكَ ُاي جـهييي ةَ قِؼداريِا ك ؿايؼ ىؼازِ مغكر پؼكاٌَ ؿاظحياٌي ك جفكي  اراوي جّؿػي  -31ىادق 
ؼاصي ك ىضاؿتَ ك ٌُارت ةَ ِّغق ىغيؼ ّاىم يا رئػيؾ اقعاص صلّكي اىىاء ك يا جِْغ ٌُارت ىيكّد ىـئّنيث مضث ً

ىاؿؾ جِيَ كٍٍغق ٌلكَ اؿث ك اىىاي كي را رافِ ىـغكنيث ًؼاح، ىضاؿب ك ٌاَؼ ٌعّاُغ ةّد، ىگؼ ايٍكَ ٌلكَ ُا جّؿي 

 .اقعاص صليلي ديگؼ در رقحَ ىؼةًَّ اىىاء ك يا جِْغ ٌُارت قغق ةاقغ

( ايً كاٌّف ىّكّؿ ةَ داقحً ىغارؾ مالصيث صؼفَ 4ا ك اىّر ىّوّع ىادق )اظػ پؼكاٌَ كـب ك پيكَ در ىضهِ -32ىادق 
اي ظّاُغ ةّد، در ىضهِاي ياد قغق اكغاـ ةَ اىّر زيؼ جعهف از كاٌّف ىضـّب ىيكػّد: انػف ػ ىغاظهػَ اقػعاص صليلػي ك 

اقحغاؿ ةَ اىّر فٍي صلّكي فاكغ ىغرؾ مالصيث در اىّر فٍي كَ اقحغاؿ ةَ آف ىـحهؽـ داقحً ىغرؾ مالصيث اؿث. ب ػ 
ظارج از صغكد مالصيث ىٍغرج در ىغرؾ مالصيث. ج ػ جأؿيؾ ُؼ گٌَّ ىاؿـَ، دفحؼ يا ىضم كـب ك پيكَ ةؼاي اٌسػاـ 
ظغىات فٍي ةغكف داقحً ىغرؾ مالصيث ىؼةّط. د ػ ارائَ ظغىات ىٍِغؿي ًؼاصي، ازؼا ك ٌُارت جّؿي اقعاص صليلي 

 .كَ ك يا اىّر ىؼةّط ةَ كٍحؼؿ ؿاظحياف آف پؼكژق را ٌيؽ ةَ ِّغق دارٌغك صلّكي كَ ىـئّنيث ةؼرؿي يا جأييغ ٌل

امّؿ ك كّاّغ فٍي كَ رّايث آٌِا در ًؼاصي، ىضاؿتَ، ازؼا، ةِػؼق ةػؼداري ك ٌگِػغاري ؿػاظحياٌِا ةػَ ىٍُػّر  -33ىادق
ارت ىـػكً ك اًييٍاف از اييٍي، ةِغاقث، ةِؼق دُي ىٍاؿب، آؿػايف ك مػؼفَ اكحنػادي وػؼكري اؿػث، ةػَ كؿػيهَ كز

قِؼؿازي جغكيً ظّاُغ قغ. صّزق قيّؿ ايً امّؿ ك كّاّغ ك جؼجيػب كٍحػؼؿ ازػؼاي آٌِػا ك صػغكد اظحيػارات ك كَػايف 
ؿازىاٌِا ِّغق دار كٍحؼؿ ك جؼكير ايً امّؿ ك كّاّغ در ُؼ ىتسخ ةَ ىّزػب آئػيً ٌاىػَ اي ظّاُػغ ةػّد كػَ ةػَ كؿػيهَ 

ةَ جنّيب ُيأت كزيؼاف ظّاُغ رؿيغ. ىسيَّّ امّؿ ك كّاّػغ فٍػي ك  كزارجعاٌَ ُاي ىـكً ك قِؼؿازي ك ككّر جِيَ ك
آئيٍٍاىَ كٍحؼؿ ك ازؼاي آٌِا ىلؼرات ىهي ؿاظحياف را جككيم ىيغٍُغ. ؿازىاٌِاي اؿحاف ىيحّاٌٍغ ىحٍاؿب ةا قؼايي كيژق ُؼ 

ً پيكػٍِادات پػؾ از جأييػغ اؿحاف پيكٍِاد جغييؼات ظامي را در ىلؼرات ىهي ؿاظحياف كاةم ازؼا در آف اؿحاف ةغٍُػغ. ايػ

  .قّراي فٍي اؿحاف ذيؼةي ةا جنّيب كزارت ىـكً ك قِؼؿازي كاةم ازؼا ظّاُغ ةّد



ىلؼرات ىهي ؿاظحياف ىحٍاؿب ةا جغييؼ قؼايي، ُؼ ؿَ ؿاؿ يكتار ىّرد ةازٌگؼي كؼار ىيگيؼد ك ٍّغانؽكـ ةا رّايػث  جتنؼق ػ

 .جؼجيتات ىٍغرج در ايً ىادق كاةم جسغيغ ٌُؼ اؿث

قِؼداريِا ك ؿايؼ ىؼازِ مغكر پؼكاٌَ ك كٍحػؼؿ ك ٌُػارت ةػؼ ازػؼاي ؿػاظحياف ك اىػّر قِؼؿػازي، ىسؼيػاف  -34ادق ى
ؿاظحياٌِا ك جأؿيـات دكنحي ك ّيّىي، ماصتاف صؼفَ ُاي ىٍِغؿػي ؿػاظحياف ك قِؼؿػازي ك ىانكػاف ك كارفؼىايػاف در 

ىلػؼرات ىهػي ؿػاظحياف ك وػّاةي ك ىلػؼرات قِؼؿػازي  قِؼُا، قِؼكِا ك قِؼؿحاٌِا ك ؿايؼ ٌلاط كاكِ در صّزق قيّؿ
ىكهفٍغ ىلؼرات ىهي ؿاظحياف را رّايث ٌيايٍغ. ّغـ رّايث ىلؼرات ياد قغق ك وّاةي ك ىلؼرات قِؼؿػازي جعهػف از ايػً 

  .كاٌّف ىضـّب ىيكّد

ُؼ ىضم، آف دؿحَ از  كزارجعاٌَ ُاي ىـكً ك قِؼؿازي، ككّر ك مٍايِ ىكهفٍغ ةا جّزَ ةَ اىكاٌات ك ىّكْيثػ 1جتنؼق 
ىنانش ك ازؽاء ؿاظحياٌي كَ ةايغ ةَ جأييغ ىاؿـَ اؿحاٌغارد ك جضليلات مٍْحي ايؼاف ةؼؿغ را ًي فِؼؿحِايي اصنا ك آگِي 
ٌيايٍغ. از جاريط اّالـ، كهيَ جّنيغكٍٍغگاف ك كاردكٍٍغگاف ك جّزيِ كٍٍغگاف ىنانش ك ازؽاي ؿػاظحياٌي ىَّػف ةػَ جّنيػغ ك 

 .ق از ىنانش اؿحاٌغارد قغق ظّاٍُغ ةّدجّزيِ ك اؿحفاد

 .از جاريط جنّيب ايً كاٌّف كزيؼ ىـكً ك قِؼؿازي ةَ ّىّيث قّراي ّاني اؿحاٌغارد ىٍنّب ىيگؼدد ػ2جتنؼق 

ىـئّنيث ٌُارت ّانيَ ةؼ ازؼاي وّاةي ك ىلؼرات قِؼؿازي ك ىلػؼرات ىهػي ؿػاظحياف در ًؼاصػي ك ازػؼاي  -35ىادق 
ي قِؼؿازي ك ّيؼاٌي قِؼي كَ ازؼاي وّاةي ك ىلؼرات ىؽةّر در ىّرد آٌِا انؽاىي اؿػث. ةػؼ جياىي ؿاظحياٌِا ك ًؼصِا

ىَّفٍغ در  34ِّغق كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ظّاُغ ةّد. ةَ ىٍُّر اّياؿ ايً ٌُارت ىؼازِ ك اقعاص ياد قغق در ىادق 
ىـػكً ك قِؼؿػازي كػؼار دٍُػغ ك در مّرت درظّاؿث صـب ىّرد اًالّات ك ٌلكَ ُاي فٍي الزـ را در اظحيػار كزارت 

مّرجي كَ كزارت ياد قغق ةَ جعهفي ةؼظّرد ٌيايغ. ةا ذكؼ داليم ك ىـحٍغات دؿحّر امالح يا زهّگيؼي از اداىَ كػار را ةػَ 
ىٍِغس ىـئّؿ ٌُارت ك ىؼزِ مغكر پؼكاٌَ ؿاظحياٌي ذيؼةي اةالغ ٌيايغ ك جا رفِ جعهف، ىّوّع كاةم پيگيػؼي اؿػث. در 

  .كَيفَ كهيَ ىؼازِ ذيؼةي ىَّف ةَ ُيكاري ىيتاقٍغازؼاي ايً 

 .قّد ايً ىادق قاىم ًؼصِاي كزارجعاٌَ ك ؿايؼ دؿحگاق ُاي دكنحي كَ داراي ىلؼرات ظاص ىيتاقٍغ، ٌييجتنؼق ػ 

  فنم پٍسو: آىّزش ك جؼكير

قػِؼُايي كػَ  داد كػَ در كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ةا ُيكاري ؿازىاٌِاي اؿحاف ك قِؼداريِا جؼجيتي ظّاُغ -36ىادق 
كافي كزّد ٌػغارد، ظػغىات ىكػّرجي ك راٍُيػايي در  ةؼاي اٌساـ ظغىات فٍي ك ىٍِغؿي اقعاص كازغ مالصيث ةَ جْغاد

 ًؼيق جِيَ ًؼصِاي ُيـاف )جيپ( ك اٌحكار زؽكات آىّزقي ةَ زةاف ؿادق ك يا ٌّارُاي زىيٍَ ًؼاصي ك ازؼاي ؿاظحياٌِا از
ظغىات ىّوّع ايً ىادق از ىضػم  آىّزقي ك ؿايؼ ركقِاي ىٍاؿب ةا ةِاي اٌغؾ در اظحيار اقعاص كؼار گيؼد. ُؽيٍَ ُاي

ةػَ جؼجيتػي كػَ در آئيٍٍاىػَ  0349كاٌّف كارآىّزي ىنّب  04ىادق  3كيكِاي دكنث ك ّّايغ صامم از ازؼاي جتنؼق 



ةَ  كزاجعاٌَ ُاي ىـكً ك قِؼؿازي ك كار ك اىّر ازحياّي جِيَ ك آئيٍٍاىَ ياد قغق ةّؿيهَ .ىْيً ىيكّد، جأىيً ظّاُغ قغ

  .جنّيب ُيأت كزيؼاف ظّاُغ رؿيغ

  فنم قكو: ىحفؼكَ

مٍغكؽ ىكحؼؾ ؿازىاٌِاي اؿحاف،  اركاف آف از ىضم صق ّىّيحِاي پؼداظحي اّىاءك  "ؿازىاف"ُؽيٍَ ُاي  -37 ىادق
دريافث ةِاي ارائَ ظغىات پژكُكي، فٍػي ك آىّزقػي، فػؼكش  كيكِاي اٌّايي دكنث، ٌِادُا، اقعاص صليلي ك صلّكي،

ظغىات ىٍِغؿي ارزػاع ك ىٍِغؿي ك درمغي از صق انؽصيَ دريافحي اّىاء ةاةث ارائَ  ٌكؼيات ك ؿايؼ ىّاد كي  آىّزقي

 .ًؼؼ ؿازىاف جأىيً ظّاُغ قغ قغق از

ؿازىاٌِاي اؿػحاف را فػؼاُو  كزارت ىـكً ك قِؼؿازي جـِيالت الزـ ةؼاي جأؿيؾ ك قؼكع ةَ كار ؿازىاف ك -38 ىادق
ايً كاٌّف  ىؼازِ كىايي در ؿٌّح ىهي ك ىضهي جا آٌسا كَ ةَ اُغاؼ آكردق ك در جٍُيو ركاةي آٌاف ةا دؿحگاق ُاي ازؼايي ك

 .ىيٍيايغ كي  كٍغ، اكغاـ

پيياٌكاراف ًؼصِػاي ّيؼاٌػي ككػّر  ذيضـاةاف ك ىـئّنيً اىّر ىاني ىَّفٍغ در ٍُگاـ پؼداظث ةَ ىكاكراف ك -39 ىادق
قِؼداريِا ىْادؿ ي  در ُؽار از ُؽيٍَ ؿاظث كاصغُاي ىـكٌّي ةا زيؼةٍاي  ىْادؿ دك در دق ُؽار از دريافحي آٌِا را كـؼ ك

ك ككػّر  ىنؼؼ ىـكً ك كاصغُاي غيؼاٌحفاّي را كَ ُؼ ؿانَ ةّؿيهَ كزارجعاٌَ ُاي ىـػكً ك قِؼؿػازي ز انگّيةيف ا

% )مغ در مغ( كزّق كاريؽي 011ىْادؿ  .جْييً ىيكّد از ؿازٌغگاف كمّؿ ك ةَ صـاب درآىغ ّيّىي ككّر كاريؽ ٌيايٍغ
ىيگؼدد در اظحيار كزارت ىـكً ك قِؼؿازي كؼار ظّاُػغ پيف ةيٍي  ةؼ اؿاس رديفي كَ ةَ ُييً ىٍُّر در ةّدزَ ؿٍّاجي

ٌُػاـ  ىٌانْات ك جغكيً ىلؼرات ىهي ؿاظحياف، اىّر كٍحػؼؿ ؿػاظحياف، جػؼكير ك جّؿػَْ ك اّػحالي گؼفث جا مؼؼ اٌساـ
ةؼكػؼاري دكرق ُػاي آىّزقػي در  ىٍِغؿي، كي  ةَ ؿازىاٌِاي ٌُاـ ىٍِغؿي ؿاظحياف ةؼاي اٌساـ كَايف كاٌٌّي ظػّد،

 .ركقِاي مؼفَ زّيي در ىنؼؼ اٌؼژي ٌيايغ ىعحهف، ةؼگؽاري ىـاةلات صؼفَ اي ك جعنني ك جؼكير ؿٌّح

پؼداظث زؽاي ٌلغي از يكنغ ُؽار  ك جتنؼق آف جّؿي ىؼازِ كىايي صـب ىّرد ةَ 34ك  32ىحعهفاف از ىّاد  -42 ىادق

ىيكٌّغ. پؼداظث زؽاي ٌلػغي ىػاٌِ از پيگيػؼي اٌحُػاىي  ( رياؿ ىضكّـ01111111( رياؿ جا دق ىيهيّف )011111)

 .ٌعّاُغ ةّد

ككػّر( كػاٌّف ةؼٌاىػَ ك ةّدزػَ ك  در ىّرد جِيَ، ازؼا ك ٌُارت ةؼ ًؼصِاي ّيؼاٌي )ىٍُّر در ةّدزَ ّيػّىي -41 ىادق

 .ةّد وّاةي ىٍتْخ از آف زايگؽيً ايً كاٌّف ظّاُغ

آئيٍٍاىَ ُاي ازؼايي ايػً كػاٌّف  َؼؼ قف ىاق ٌـتث ةَ جِيَ كزارت ىـكً ك قِؼؿازي ىكهف اؿث صغاكذؼ -42 ىادق

 0370كاٌّف جنّيب ٌكغق اؿث آئيً ٌاىَ ُاي كاٌٌّي آزىايكي ىنّب  اكغاـ ٌيايغ. جا زىاٌي كَ آئيٍٍاىَ ُاي ازؼايي ايً

  .ايً كاٌّف ىغايؼت ٌغارد ىّرد ازؼا ظّاُغ ةّد جا آٌسا كَ ةا ىفاد



اؿػفٍغ ىػاق  ىادق ك ةيـث ك ي  جتنؼق در زهـَ ّهٍي ركز ؿَ قٍتَ ىػّرخ ةيـػث ك دكـةؼ چِم ك دك  كاٌّف فّؽ ىكحيم

ةَ جأييغ قػّراي ٌگِتػاف  27/12/1374 يكِؽار ك ؿينغ ك ُفحاد ك چِػار ىسهؾ قّراي اؿالىي جنّيب ك در جاريط
 ٌاًق ٌّري رؿيغق اؿث. رئيؾ ىسهؾ قّراي اؿالىي ػ ّهي اكتؼ

 


