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 بسوه تعالی
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                                                                            ------       پیَست:

 آیین ناهه توسعه کار آفزینی در دانطگاه ها و هزاکش آهوسش عالی کطور

 هقذهه :

لبًَى ثطًبهِ پٌج سبلِ  پٌجن تَسؼِ )لسضت التػبزی ، اجتوبػی ٍ فطٌّگی( جوَْضی  20ٍ  18هَاز  ثِ استٌبز

اسالهی ایطاى وِ ثط تَسؼِ وبض آفطیٌی تبویس ضسُ است ٍ ثِ هٌظَض اضبػِ فطٌّگ وبض آفطیٌی زض جبهؼِ 

طَض ثِ هَضز اجطا گصاضتِ زاًطگبّی ، ایي آییي ًبهِ ّب تػَیت ٍ زض ولیِ زاًطگبّْب ٍ هطاوع آهَظش ػبلی و

 هی ضَز. 

 کلیات –بخص اول 

 تعاریف: -1هاده 

 ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍضیت : ٍظاضت ٍظاض 1-1

 سبظهبى : سبظهبى پژٍّطْبی ػلوی ٍ غٌؼتی ایطاى 1-2

زاًطگبُ : ولیِ زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلی زٍلتی ٍ غیط زٍلتی وِ ثب هجَظ ٍظضات ػلَم،  1-3

 هی ًوبیٌس.تحمیمبت ٍ فٌبٍضی فؼبلیت 

وبض آفطیٌی : فطآیٌسی است وِ ثب افطاز وبض آفطیي ثب ایسُ ّبی ًَ ٍ ذالق ضٌبسبیی فطغت ّبی جسیس  1-4

ٍ ثب ثسیج هٌبثغ، هجبزضت ثِ ایجبز ضطوت ّبی زاًص ثٌیبى ٍ وست ٍ وبضّبی هَلس، سبظهبى ّبی جسیس 

 ٍ پیبهسّبی احتوبلی ثبضس.ًَآٍض ٍ ضضس یبثٌسُ هی وٌٌس ٍ الجتِ هی تَاًس تَام ثب پصیطش هربعِ 

ضَضای هطوعی: ایي ضَضا ثِ هٌظَض سیبستگصاضی،حوبیت ٍ ًظبضت ثط اجطای ثْیٌِ تَسؼِ وبض آفطیٌی  1-5

 زاًطگبّْب ٍ هطاوع آهَظش ػبلی وطَض تطىیل هی ضَز.
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فطیٌی: زض سبظهبى هستمط است ٍ ضوي پیگیطی هػَثبت ضَضای  هطوعی ، ولیِ اهَض آزفتط تَسؼِ وبض  1-6

بضآفطیٌی زاًطگبّْب ضا ثطػْسُ ّسایت، ًظبضت ، ّوبٌّگی ٍ اضظضیبثی ػولىطز هطاوع وضیعی ، ثطًبهِ 

 ضز.زا

وویتِ وبض آفطیٌی : ٍاحس سبظهبًی وبض آفطیٌی زاًطگبُ است وِ ثطای ثطًبهِ ضیعی ٍ اًجبم اهَض  1-7

  هغبلؼبت ، تطٍیج ٍ آهَظش وبض آفطیٌی زض ّط زاًطگبُ تطىیل هی ضَز.

ی : ٍاحس هجطی ثطًبهِ ّبی هػَة وبض آفطیٌی زض ّط زاًطگبُ است وِ تحت ًظط هطوع وبض آفطیٌ 1-8

ضئیس زاًطگبُ فؼبلیت هی وٌس ٍ هجطی سیبست ّب ، ثطًبهِ ّب ٍ هػَثبت ضَضای هطوعی ، زفتط تَسؼِ 

 وبض آفطیٌی ٍ وویتِ وبض آفطیٌی زاًطگبُ است.

 هبانی: -2هاده 

 : ضطٍضت تَسؼِ وبض آفطیي زض زاًطگبّْب  2-1

هػطف اًجَُ ٍ زاًبیی اًجَُ ،ًمص هٌبثغ اًسبًی هبّط ٍ ذالق ثِ  ثب تغییط زض ضبذع ّبی التػبزی اظ

ػٌٍَاى ػَاهل ضاّجطزی ، ثیص اظ ثیص ًوبیبى ضسُ است. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ وبض آفطیٌی یه ذػیػِ 

ٍ ثرػَظ شاتی ًیست ، اظ عطیك وست هْبضتْبی ذبظ ٍ تغییط ًگطش ٍ ایجبز اًگیعُ  زض افطاز 

آهَظضْبی هٌبست ثطای تجسیل ایسُ ّبی ًَ ثِ هحػَالت تجبضی هی تَاى هجبزضت ثِ تطتیت افطاز وبض 

 فطیي ًوَز. آ

 چطن انذاس: 2-2

فطیٌی زض وطَض، ثِ هٌظَض ایجبز جبهؼِ ای تَسؼِ یبفتِ ٍ پَیب، هطوت اظ زاًص آایجبز زاًطگبّْبی وبض 

  ل التػبزی الزاضای استمًی ٍ ایطا –آهَذتگبًی ثب َّیت اسالهی 

 هاهوریت: 3-2

تمَیت ٍ ثبضٍضوطزى ثٌیِ زاًص وبض آفطیٌی ٍ تَسؼِ ٍ تطٍیج فطٌّگ آى اظ عطیك پژٍّص ،  -الف

 هَظش ػبلی، آتؼلین ٍ تطثیت وبض آفطیٌبى تَاى هٌس زض زاًطگبّْب ٍ هطاوع 

ضىَفبیی التػبزی طگبّی زض ضاستبی ًص ثٌیبى تَسظ زاًص آهَذتگبى زاًتَسؼِ هطبغل ٍ زا -ة

 وطَض.

 اهذاف 4-2

فطیي اظ آتحمك زاًطگبُ وبض  ایفطیٌی زض جبهؼِ زاًطگبّی ثطآتطٍیج ٍ تَسؼِ فطٌّگ وبض  –الف 

 فطیٌی زض زاًطگبّب .آعطیك پژٍّص ٍ آهَظش وبض
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فطیٌبى زاًطگبّی زض تَسؼِ ٍ اػتالی وطَض اظ عطیك ذلك اضظضْب، زاًص ٍ آاضتمبی ًمص وبض  -ة

 ًَیي. فٌبٍضی ّبی

 راهبزدها: 5-2

ی ثِ ٍیژُ زاًطجَیبى ًسجت ثِ ٌی ٍ اضتمبی ضٌبذت جبهؼِ زاًطگبّسبظی وبض وبض آفطی  –الف 

وبآفطیٌی، وبض آفطیٌبى ٍ ًمص آى ّب زض ایجبز اضتغب ل هَلس ٍ التػبزی پَیب زض ضاستبی وبض آفطیٌی 

 اضظضی .

 فطیٌی ،آی ثِ زٍ.ضُ ّبی آهَظضی وبض تطغیت ٍ جصة جبهؼِ زاًطگبّ -ة

گستطش تحمیمبت زض ذػَظ وبض آفطیٌبى ، عطح ّبی وبض افطیٌی ، هحیظ ٍ فضبی وبض  -ح              

 فطیٌی ٍ سبیط ظهیٌِ ّبی هطتجظ ثب تَجِ ثِ ضطایظ ٍ همتضیبت هیْي اسالهی، آ

یك فطاّن آٍضزى اهىبًبت هٌبست ووه ثِ وبض آفطیٌبى زاًطگبّی ٍ تَسؼِ وبضافطیٌبى هَجَز اظعط -ت

فطیٌی اظ لجیل هؼطفی ثِ پبضوْب ٍ هطاوع ضضس ػلن ٍ فٌبٍضی ٍ هطاوع حوبیت اظ ایجبز ٍ آضطٍع وبضای ثط

 تَسؼِ فٌبٍضی ًَیي زض وطَض.

 یسیاست گذاری و بزناهه ریش –بخص دوم 

 ضورای هزکشی : -3هاده 

 تطویت ضَضای هطوعی :  3-1

 ٍ فٌبٍضی )ضئیس ضَضا (، ٍظیط ػلَم ، تحمیمبت-الف

 ضئیس سبظهبى )ًبیت ضئیس ضَضا(، -ة

 هسیط زفتط تَسؼِ وبضآفطیٌی )زثیط ضَضا(،-ح

 هؼبٍى اهَظضی ٍظاضت یب ًوبیٌسُ ٍی، -ت

 هؼبٍى پژٍّطی ٍ فٌبٍضی ٍظاضت یب ًوبیٌسُ ٍی،-ث

 ذتیبض ٍی،هؼبٍى شیطثظ ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبػی ٍ یب ًوبیٌسُ تبم اال-ج
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 ًفط اظ ضٍسبی هطاوع وبض آفطیٌی زض زاًطگبّْب )اظ هٌبعك ضص گبًِ وطَض(ضص -چ

زض غَضت ًیبظ اظ افطاز غبحت ًظط ٍ یب هسئَلیي سبیط ًْبزّب، سبظهبًْب ٍ ٍظاضتربًِ ّبی هطتجظ زػَت -ح

 ثِ ػول هی آیس.

سب ل هٌػَة  ثِ پیطٌْبز ًبیت ضئیس ضَضا ٍ حىن ٍظیط ٍ ثطیب هست زٍ« چ»اػضبی هَضَع ثٌس  :1تبصزه 

 ی ضًَس ٍ توسیس حىن آًْب ثالهبًغ است.وً

 وظایف و اختیارات ضورای هزکشی:  3-2

 تسٍیي ٍ اغالح ضیبست ّبی ٍ ضاّجطزّبی تَسؼِ وبض آفطیٌی زضزاًطگبُ ّب،  -الف

 ثطسی ًتبیج حبغل اظ اضظیبثی ػولىطز هطاوع وبض آفطیٌی ، -ة

 زاًطگبُ ّب،تػَیت ثطًبهِ ّبی والى تَسؼِ  وبض آفطیٌی -ح

ِ ئثطضسی هَاًغ ٍ هحسٍزیت ّبی لبًًَی ، سیبسی ، فطٌّگی ، ازاضی ٍ هبلی تَسؼِ وبض آفطیٌی ٍ اضا -ت

 هطاجغ شیػالح، ثطای پیطٌْبز ّبی هٌبست

پبضن فطیٌی ٍ هطاوع ضضس، آثطضسی ٍ تػَیت ثطًبهِ ّبی هطثَط ثِ ایجبز ٍ ّوبٌّگی ثیي هطاوع وبض -ث

 ّبی شیطثظ ّبی ػلن ٍ فٌبٍضی ٍ ًْبز

 تػَیت ثَزجِ هطاوع وبض آفطیٌی زض زاًطگبُ ّب ثِ پیطٌْبز زفتط تَسؼِ وبضآفطیٌی -ج

 پیطٌْبز اغالح یب تغییط ایي آییي ًبهِ -چ

چگًَگی تطىیل جلسبت ضَضای هطوعی ، حس ًػبة تػوین گیطی ّب ٍ ًحَُ ازاضُ ی  :2تبصزه 

 جلسبت ثط اسبس آییي ًبهِ ضَضای هطوعی تؼییي هی ضَز.

 وظایف و اختیارات دفتز توسعه کار آفزینی  -4هاده 

زضای  فطیٌی ولیِ اهَض هطثَط ثِ وبض آفطیٌی ضا زض زاًطگبُ ّب هسیطیت هی ًوبییس ٍآزفتط تَسؼِ وبض 

 ٍظبئفی ثِ ضطح ظیط است:
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 بی شیطثظ ضای هطوعی ثِ زاًطگبُ ّب ٍ تْبزّاثالؽ هػَثبت ضَ -الف

ٍ هطاوع هطاوع وبض آفطیٌی زض زاًطگبُ ّب فطیٌی هَجَز ٍ ایجبز پیگیطی ثطای تمَیت هطاوع وبضآ-ة

 آهَظش ػبلی وِ فبلس هطوع ّستٌس.

 ّب  فطیٌی زاًطگب ُآاوع ٍوبض ًظبضت ٍ اضظضیبثی هستوط ػولىطز وویتِ ّب ٍ هط -ح

ایجبز ّوبٌّگی ثیي هطاوع وبضآفطیٌی زاًطگبُ ّب ٍ گستطش فؼبلیتْبی آهَظضی ، پژٍّطی ٍ تطٍیجی -ت

 زض سغح زاًطگبّْبی وطَض

 گبّبی زٍلتی  ٍ ثرص ذػَغی زضظهیٌِ وبض آفطیٌی زاًص ثٌیبى،ًطّوبٌّگی ثب زا-ث

ترػع، سویٌبضّب ٍ ّوبیص ّبی  –ثطگعاضی هیعگطز ّب ٍ سرٌطاًی ّبی ػلوی  ایثطًبهِ ضیعی ثط -ج

 فطیٌیآسبالًِ وبض

 اًجبم هغبلؼبت ٍ ثطًبهِ ضیعی ثطای تحمك هبهَضیت اّساف ، ٍ ضاّجطزّبی ایي آییي ًبهِ -چ

لی اًجبم هغبلؼبت زضظهیٌِ هَاًغ  ٍ هحسٍزیت ّبی حمَلی ، لبًًَی ، فطٌّگی ، سیبسی ، ازضای ٍ هب-ح

  آفطیٌیتَسؼِ وبض

 سی ػلوی عطح ّب ٍ ثطًبهِ ّبی والى تطٍیجی ، آهَظضی ٍ پژٍّطی زفتط تَسؼِ وبضآفطیٌی ضثط-خ

 ثطضسی ٍ تؼییي ثَزجِ سبالًِ زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی ٍ اضائِ آى ثِ سبظهبى ، -ز

 عی ثطای تػَیتضای هطوًبهِ ّبی هطتجظ ٍ اضائِ آى ثِ ضَپیطٌْبز اغغالحبت الظم زض عطح ّب ٍ ثط-ش

اضظیبثی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل گعاضضْب ، اعالػبت ٍ پیطٌْبز ّبی ضسیسُ ٍ اعالع ضسبًی فؼبلیتْبی اًجبم -ض

 گطفتِ زض هطاوع وبض آفطیٌی زاًطگبُ ّب 

 فزینی در دانطگاهآساسهانذهی کار –بخص سوم 

ثِ هٌظَض ًْبزیٌِ سبظی فؼبلیتْبی وبض آفطیٌی زض زاًطگبُ ّبی وطَض ، ضفبف سبظی ٍ ّسف هٌس سبظی 

فطیٌی ٍ هطوع وبض آفطیٌی زض زاًطگبُ ّب ٍ آٍظبیف ٍ هسئَلیت ّب ٍ حصف فؼبلیتْبی هَاظی ، وویتِ وبض 

 هَسسبت آهَظش ػبلی تطىیل هی ضَز .
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 دانطگاه تزکیب و وظایف کویته کار آفزینی  -5هاده 

 تزکیب کویته کار آفزینی  5-1

ضئیس زاًطگبُ ثِ ػٌَاى ضئیس وویتِ )ضئیس زاًطگبُ هی تَاًس ایي هسئَلیت ضا ثِ یىی اظ هؼبًٍبى  -الف

 ذَیص تفَیض ًوبییس(،

 هَظضی زاًطگبُ آهؼبٍى -ة

 هؼبٍى پژٍّطی زاًطگبُ -ح

 فطیٌی زض زاذل یب ذبضج اظ زاًطگبُ یه تب سِ ًفط ػضَض ّیبت ػلوی یب غبحت ًظط زض ظهیٌِ وبض آ -ت

 ضئیس هطوع وبض آفطیٌی زاًطگبُ )زثیط وویتِ وبض آفطیٌی( -ث

 سبیط هؼبًٍبى ًیع هی تَاًٌس ثب ًظط ضئیس زاًطگبُ ػضَ وویتِ ثبضٌس.  :3تبصزه 

زاذل ثب تَجِ ثب هَضَع ٍ ضطایظ ذبظ ّط زاًطگبُ زثیط وویتِ هی تَاًس اظ سبیط افطاز شیطثظ اظ :4تبصزه 

 یب ذبضج اظ زاًطگبُ ثِ ضطح ظیل زػَت ثِ ػول آٍضز:

 ضٍسبی پبضوْب ٍ هطاوع ضضس ػلن ٍفٌبٍضی-الف

 یه ػضَّیبت ػلوی ٍ غبحت ًظط اظ ّط زاًطىسُ )ثب هؼطفی ضئیس زاًطىسُ (  -ة

 وي ّبی ػلوی ٍ زاًطجَیی ًوبیٌسگبى اًج-ح

 زثیط اًجوي زاًص آهَذتگبى  -ت

 ٌؼتهسیط زفتط اضتجبط ثب غ -ث

 ثطجستگبى وبض آفطیي زاًطجَ ٍ زاًص آهَذتِ ٍ پیطىسَتبى وبض آفطیٌی -ج

 ٍظبیف ٍ اذتیبضت وویتِ وبض آفطیٌی زاًطگبُ  5-2

 تسٍیي آییي ًبهِ زاذلی وویتِ ٍ هطوع وبض آفطیٌی زاًطگبُ -الف
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 ووه سبهبًسّی هطوع وبض آفطیٌی  -ة

 طیٌی زاًطگبُ حوبیت ، ّسایت ٍ ًظبضت ثط فؼبلیتْبی هطوع وبض آف-ح

 تسٍیي ثطًبهِ سبالًِ هطوع وبض آفطیٌی زاًطگبُ ثِ ّوطاُ ظهبًجٌسی ٍ ثَزجِ هَضز ًیبظ،-ت

تػَیت ، ًظبضت ٍ پی گیطی عطح ّبی پژٍّطی ، آهَظضی ٍ تطٍیجی ، آهَظش ٍ پطٍضش وبض -ث

 آفطیٌی  ،

 تطثیت هسضسبى آهَظش ّبی وبض آفطیٌی  ایّوىبضی ٍ ثطًبهِ ضیعی ثط-ج

 ِ ایجبز ٍ تَسؼِ فؼبلیت  هطوع ضضس زاًطگبُ ،ووه ث-چ

 ٍ وبضثطزی ثب اّساف تَسؼِ وبض آفطیٌی ،ایجبز تؼبز ل ثیي فؼبلیتْبی ًظطی -ح

 ًظبضت ثط اجطای هػَثبت ضَضای هطوعی ،-خ

 اضائِ عطحْبی تطٍیجی ، آهَظضی ٍ پژٍّطی ثِ زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی ،-ز

ٍ زض ًْبیت وبض  زاًطگبُ وِ هی تَاًس زض اذتیبض هطوع وبض آفطیٌیضٌبسبیی اهىبًبت ثبلمَُ ٍ تجْیعات -ش

 ی لطاض زازُ ضَز.آفطیٌبى زاًطگبّ

پیطٌْبز تَجیْی ثَزجِ هطوع زض زاًطگبُ ٍ اضائِ ثِ زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی ثِ هٌظَض ثطضسی ٍ سیط -ض

 هطاحل تػَیت ًْبیی،

 ساختار وظایف هزکش کار آفزینی دانطگاه  -6هاده 

وبض افطیٌی ٍاحسی اجطایی زض زاًطگبُ است وِ تحت ًظطضئیس زاًطگبُ ،  هجطی سیبست ّب ثطًبهِ هطوع 

 ّب ٍ هػَثبت ضَضای هطوعی ، زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی ٍ وویتِ وبض آفطیٌی است.

 ساختار هزکش کار آفزینی :  6-1

ئیس زاًطگبُ هٌػَة هی ضَز است وِ ثب حىن ضفطیٌی زاًطگبُ ، زثیط وویتِ وبض آفطیٌی آهسیط هطوع وبض 

ًساضتِ ثبضس.، ثِ زض غَضتی وِ اظ ًظط زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی ، هسیط هطوع وبضآفطیٌی ػولىطز هغلَثی 

تط ضئیس زاًطگبُ السام ثِ جبیگعیي هسیط هطوع وبض آفطیٌی هیٌوبیس . هسیط هطوع هی تَاًس ثب پیطٌْبز ایي زف
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هَظضی ، پژٍّطی ، تطٍیجی ٍ هطبٍضُ وبض آ طگبُ فؼبلیتْبیاستفبزُ اظ ّوىبضی اػضبی ّیبت ػلوی زاً

آفطیٌی ضا زاضتِ ثبضس.حست ًیبظ ٍ زض غبلت سبذتبض هػَة وبض ضٌبسبى ٍ تجْیعات هَضز ًیبظ هطوع 

 تَسظ هطوع زاًطگبُ تبهیي هی ضَز. 

، زاًطجَیبى ًطىسُ ّب ( ااػضب ٍ ّوىبضاى هطوع وبض آفطیي زاًطگبُ، ضبهل اػضبی ّیبت ػلوی )ًوبیٌسُ ز

، زاًص آهَذتگبى ٍ هسیط اضتجبط ثب غٌؼت ٍ هسیط هطوع ضضس زاًطگبُ ٍ ًیع وبض آفطیٌبى ذبضج اظ زاًطگبُ 

 هی تَاًس ثبضس.

 فزینی :آوظایف و اختیارات هزکش کار 6-2

 الف:اجطای ولیِ هػَثبت ضَضای هطوعی ، زفتط تَسؼِ وبض افطیٌی ٍ وویتِ وبض آفطیٌی زاًطگبُ ، 

ثطًبهِ ّبی تطٍضیجی ٍ آهَظضی ٍ پژٍّطی هػَة تَسؼِ وبض آفطیٌی ثب ّوىبضی ٍ ّن فىطی  تْیِ -ة

 اػضبی ّیبت ػلوی ٍ غبحت ًظطاى آضٌب ثب هَضَع وبض آفطیٌی

 اًجبم ولیِ اهَض ازاضی ٍ هبلی هطثَط ثِ هطوع وبض آفطیٌی زض زاًطگبُ -ح

ّوبیطْب ٍ وبضگبُ ّبی آهَظضی ٍ ترػػی ثبّسف افعایص هْبضتْبی حطفِ ای ، ثطگعاضی والسْب -ث

 هْبضتْبی وبض آفطیٌی ػوَهی ٍ هْبضتْبی وبضآفطیي ترػػی زض ثیي زاًطگبّیبى 

 ضٌبسبیی سطهبیِ ّبی فىطی زاًطگبُ ضبهل اػضبی  ّیبت ػلوی ٍ زاًطجَیبى   -ت

گبُ ثِ زفتط تَسؼِ وبضآفطیٌی اظ عطیك اجطای ضٌبسبیی ٍ هؼطفی وبض آفطیٌبى ثطگعیسُ سب ل زاًط-ج

 جطٌَاضُ ایسُ ّبی ثطتط ٍ ًَع 

طای افطیٌی زض هطوع یب ذبضج اظ آى ث هسیطیت ٍ پی گیطی عطظحْؼبی هغبلؼبتی ٍ پژٍّطی وویتِ وبض-چ

 اجطا 

 اضائِ گعاضش فؼبلیتْبی اًجبم گطفتِ زض زاًطگبُ ّط ضص هبُ یه ثبض ثِ زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی -ح

 زاضٌگبُ ّب 

 هستٌس سبظی تجطثیبت گطاًجْبی وبض آفطیٌبى زاًطگبُ )اػضبی ّیبت ػلوی ٍ زاًطجَیبى ( -خ
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ثِ هٌظَض تسْیل ٍ تسطیغ زض ًیل ثِ اجطای ثطًبهِ ّبی زفتط تَسؼِ وبض آفطیٌی ، ضئیس  -  5تبصزه 

ت هطوع وبض آفطیٌی زاًطگبُ هی تَاًس اذتیبض تطریع ، تؼْس ٍ تسجیل ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ اػتجبضا

 زاًطگبُ ضا ثِ هسیط شی ضثظ تفَیض ًوبیس.

 هنابع هالی –بخص چهارم 

 اعتبارات :  -7هاده 

 فطیٌی زض زاًطگبُ ّب اظ هحل ّبی ظیط تبهیي هی ضَز:آاػتجبضات هَضز ًیبظ هطاوع وبض 

زاًطگبُ ثِ تٌبست فطیٌی ّطآاػتجبضات شیطثظ ٍظاضت ػلَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اػتجبض ٍ هطوع وبض  -الف

 %( اظ هجوَع ثَزجِ جبضی زاًطگبُ ّب تبهیي هیطَز،5 فؼبلیت ّبی هطوع اظ هحل ًین زضغس )

زض اهسّبی ًبضی اظ فؼبلیتْبی ذسهبت ػلوی ٍ فٌی ٍ.. ثِ ثرص ّبی زٍلتی ٍ ذػَغی ًیع ذسهبت -ة

 ثِ پبضن ّب ٍ هطاوع ظضس ٍ ػلن ٍ فٌبٍضی،اضایِ ضسُ 

ضفبُ اجتوبػی ٍ سبیط ٍظاضتربًِ ّب ٍ سبظهبى ّؼب اظ هحل اػتجبضت هطثَط ثِ  ووه ٍظضات تؼبٍى، وبض-ح

 وبضافطیٌی ٍ اضتغب ل،

 ووه ّبی اضربظ حمیمی ٍ حمَلی. -ث

ثِ تػَیت  1390آشض هبُ  21ایي آییي ًبهِ زض یه همسهِ ، ّطت هبزُ ٍ پٌج تجػطُ زض تبضید  -8هاده 

 ي آییي ًبهِ لجلی است.ٍظیطػلَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ضسیسُ ٍ جبیگعی

 ثب آضظٍی تَفیمبت الْی 

  وبهطاى زاًطجَ
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