اسبسٌبهِ اًجوي ػلوي هیىشة ضٌبسي ايشاى

فصل اٍل-ولیبت
هبدُ -1تِ استٌاز هػَتِ زٍيست ٍ ضػت ٍ زٍهيي خلسِ هَضخ  1370/8/7ضَضاي عالي اًمالب فطٌّگي ٍ آييي ًاهِ هطتَعهِ ٍ صػهَية
وويسيَى هَضَع هازُ  4هػَتِ فَق وِ هي تعس تِ اذتػاض وويسيَى ًاهيسُ هي ضَز اًدوي علوي هيىطب ضٌاسي ايطاى تط اساس ههَاز
آصي صطىيل هي گطزز وِ زض سغَض تعس تِ اذتػاض " اًدوي " ًاهيسُ هي ضَز .
هبدُ  -2اًدوي غطفاً زض ظهيٌِ ّاي علوي ،صحميماصي ،صرػػي ٍ فٌي هطتَعِ فعاليت هي ًوايس ٍ اعضاي آى تِ ًام اًدوهي قهك فعاليهت
سياسي يا ٍاتستگي تِ اقعاب سياسي ضا ًساضًس.
هبدُ  -3اًدوي غيطاًتفاعي تَزُ ٍ اظ صاضيد صػَية وويسيَى ٍ ثثت زض ازاضُ ثثت ضطوت ّا زاضاي ضرػيت قمَلي است ٍ ضئيس ّيات
هسيطُ آى ًوايٌسُ لاًًَي اًدوي هي تاضس.
هبدُ -4هطوع اًدوي زض ضْط صْطاى آزضس  :ذياتاى واضگط ضوالي -وَچِ هدس -پالن ٍ -15اقس 2
است ٍ ضعة آى هي ص َاًس زض ّط هٌغمِ اظ وطَض صطىيل ضَز ،زض ضوي ضًٍس صطىيل ضعة اًدوي عثك هػهَتِ ٍ تها ً هط ّيهات ههسيطُ
اًدوي هطوعي ٍ صحت ً اضت آًْا ذَاّس تَز.
هبدُ -5اًدوي زاضاي صاتعيت ايطاًي است.
هبدُ -6اًدوي اظ صاضيد صػَية ايي اساسٌاهِ تطاي هست ًاهحسٍز صطىيل هي ضَز ٍ هلعم تِ ضعايت لَاًيي ٍ همطضات خوْهَضي اسهالهي
ايطاى است.

فصل دٍم-ضشح ٍظبيف ٍ اّذاف
هبدُ -7تِ هٌ َض ًيل تِ اّساف هصوَض زض هازُ  2اساسٌاهِ اًدوي ،الساهات ٍ فعاليت ّاي ظيط ضا تِ عول ذَاّس آٍضز.
-7-1ايداز اضصثاط علوي ،فٌي ،صحميماصي ،آهَظضي ٍ صثازل ً ط تيي هحمماى ،هترػػاى ٍ سايط واضضٌاساًي وِ تِ ًحَي زض ضاذِ ّهاي
گًَاگَى ضضتِ هطصثظ تا اًدوي فعاليت زاضًس.
ّ-7-2وىاضي تا ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي ٍ زاًطگاُ ّا ٍ هؤسسات آهَظضي ٍ پژٍّطي ٍ ًيع سايط ساظهاى ّهايي وهِ تهِ
ًحَي تا فعاليتْاي اًدوي هطصثظ ّستٌس زض تطًاهِ ضيعي اهَض آهَظضي ،پژٍّطي ،تْساضتي ٍ زضهاًي
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 -7-3صعاهل ٍ ّوىاضي تا هطاخع شيػالح زض ظهيٌِ تاظًگطي ٍ اضظضياتي تطًاهِ ّاي آهَظضهي ٍ تْساضهتي زضههاًي ،هؤسسهات آهَظضهي ٍ
سغح علوي زاًص آهَذتگاى هماعع هرتلف علَم پعضىي
-7-4اضائِ ذسهات آهَظضي ،علوي ،فٌي ٍ پژٍّطي تط اساس ضَاتظ هطتَعِ
-7-5صطغية ٍ صطَيك زاًطوٌساى ،پژٍّطگطاى ٍ زاًطدَياى زض پيطثطز فعاليتْاي علوي ،پژٍّطي ٍ آهَظضي ،تْساضتي ٍ زضهاًي
-7-6صْيِ ٍ صسٍيي ٍ اًطاض ًططيات علوي ،آهَظضي
-7-7تطگعاضي گطزّوايي ّاي آهَظضي ٍ پژٍّطي ،آهَظش هساٍم زض سغَح هلي ٍ تيي الوللي تا ضعايت لَاًيي ٍ همطضات خاضي وطَض
-7-8فطاّن وطزى ظهيٌِ هٌاسة خْت اًدام پژٍّص ّاي علوي هطصثظ تا ضضتِ هطتَعِ ترػَظ اظ عطيك صطَيك ٍ صطغية هترػػهيي
خَاى
-7-9هطاضوت زض صطىيل ضَضاي اًدوي ّاي علوي گطٍُ پعضىي ايطاى ٍ تطًاهِ ضيعي اهَض هطصثظ تا آى
-7-11خلة قوايت ًْازّاي تيي الوللي تطاي اًدام فعاليتْاي علوي ،پژٍّطي زض عطغِ هلي ٍ زض چاضچَب ضَاتظ خاضي وطَض

فصل سَم-ػضَيت
هبدُ -8عضَيت زض اًدوي تِ عطق ظيط هي تاضس :
-8-1عضَيت پيَستِ ّ :يات هؤسس اًدوي ٍ وليِ افطازي وِ قسالل زاضاي زضخِ واضضٌاسي زض يىي اظ ضضتِ ّهاي هيىهطب ضٌاسهي-
علَم آظهايطگاّي ٍ وليِ گطايص ّاي هيىطب ضٌاسي يا ضضتِ ّاي هطصثظ تاضٌس هي صَاًٌس عثهك ضهَاتظ ههصوَض زض ايهي اساسهٌاهِ تهِ
عضَيت اًدوي زضآيٌس.
-8-2عضَيت ٍاتستِ  :افطازي وِ قائع ضطايظ ظيط تاضٌس هي صَاًٌس تِ عضَيت اًدوي زضآيٌس :
وليِ وساًي وِ زاًص آهَذتگاى ٍ زاًطدَياى ضضتِ ّاي هرتلف علوي تاضٌس.
 -8-3عضَيت افتراضي  :ضرػيت ّاي ايطاًي ٍ ذاضخي وِ همام علوي ،فطٌّگي ٍ اختوهاعي آًهاى قهائع اّويهت ذهاظ تاضهس ٍ يها زض
پيطثطز اّساف اًدوي ووه ّاي هؤثط ٍ اضظًسُ اي ًوَزُ تاضٌس هي صَاًٌس تِ عضَيت افتراضي پصيطفتِ ضًَس.
تجصشُ -1اػضبي ٍاثستِ هي تَاًٌذ ثب احشاص ضشايط ٍ تصَيت ّیبت هذيشُ ثِ ػضَيت پیَستِ ثشگضيذُ ضًَذ.
تجصشُ -2اػضبي پیَستِ اًجوي ثبيستي ضشايط ّیبت هؤسس ٍ ّیبت هذيشُ هزوَس دس هبدُ  7آيیي ًبههِ ًوهَُ تطهىیل ٍ
ضشح ٍظبيف وویسیَى سا داسا ثبضٌذ.
هبدُ ّ-9ط يه اظ اعضاي اًدوي ساالًِ هثلغي ضا وِ هيعاى آى صَسظ ّيات هسيطُ صعييي ٍ تِ صػَية هدوع عوهَهي ذَاّهس ضسهيس تهِ
عٌَاى قك عضَيت پطزاذت ذَاّس وطز.
تجصشُ -1پشداخت حك ػضَيت ّیچگًَِ حك ٍ ادػبيي سا ًسجت ثِ داسايي اًجوي ثشاي ػضَ ايجبد ًخَاّذ وشد.
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تجصشُ -2هالن تؼذاد اػضبي پیَستِ ّش اًجوي تؼذاد ثجت ًبم ضذگبى ّوبى سبل خَاّذ ثَد ٍ لزا افشادي هجبص ثهِ ضهشوت
دس اًتخبثبت ّیبت هذيشُ ّستٌذ وِ حك ػضَيت هصَة ّوبى سبل سا پشداخت ًوهَدُ ٍ ثهشي ضهشوت دس هلسهِ هجوهغ
ػوَهي ٍ اًتخبثبت سا دسيبفت وشدُ ثبضٌذ.
هبدُ -11عضَيت زض اًدوي زض يىي اظ هَاضز ظيط ذاصوِ هي ياتس :
-11-1استعفاي وتثي عضَ
-11-2عسم پطزاذت قك عضَيت ساالًِ زض هْلتي وِ ّيات هسيطُ صعييي هي ًوايس.
 -11-3ظٍال يىي اظ ضطايظ عضَيت ٍ ًيع هحىَهيت لغعي زض ّيات ّاي تسٍي ٍ عالي اًت اهي ساظهاى ً ام پعضىي تِ هحطٍهيت هَلت
يا زائن اظ اضتغال تِ قطف پعضىي است.
تجصشُ -1هذت تؼلیك ػضَيت هؼبدل هذت هوشٍهیت اص اضتغبل ثِ حشف پضضىي است.
تجصشُ -2تصوین ًْبيي ساهغ ثِ ػذم پزيشش ٍ ًیض خبتوِ ػضَيت پس اص اطالع ٍ تأيیذ ّیبت ًظبست ثش ػولىشد اًجوهي ثهش
اسبس هَضَع ثٌذ  7هبدُ  3آيیي ًبهِ ًوَُ تطىیل ٍ ضشح ٍظبيف وویسیَى ،ثب ّیبت هذيشُ خَاد ثَد.

فصل چْبسم-اسوبى اًجوي
هبدُ -11اًدوي زاضاي اضواى ظيط است :
-11-1هدوع عوَهي
ّ-11-2يات هسيطُ
-11-3تاظضس
الف-هجوغ ػوَهي
هبدُ -12هدوع عوَهي اظ گطزّوايي اعضاي پيَستِ اًدوي تِ زٍ غَضت ظيط صطىيل هي گطزز :
-12-1هدوع عوَهي عازي وِ ّط سال يىثاض صطىيل هي ضَز ٍ تِ اهَض خاضي اًدوي ضسيسگي هي وٌس ٍ ًيع هي صَاًس اظ خْهت ًَتهت ٍ
قسة ضطٍضت ظٍزصط صطىيل گطزز.
 -12-2هدوع عوَهي فَق العازُ وِ زض هَالع ضطٍضي تطاي اًدام اغالقات الظم زض اساسهٌاهِ ٍ يها اصرهاش صػهوين زض ذػهَظ اًحهالل
اًدوي صطىيل هي ضَز ٍ ًتيدِ صػويوات آى زض ذػَظ اغالح ٍ صغييط اساسٌاهِ پهس اظ صػهَية وويسهيَى لاتهل اخهطا ذَاّهس تهَز.
هداهع عوَهي فَق العازُ تِ زعَت ّيات هسيطُ يا تاظضس يا يه پٌدن اظ اعضاي پيَستِ صطىيل هي گطزز.
 -12-3اٍليي خلسِ هدوع عوَهي عازي تا زضذَاست ّيات هؤسس ،پس اظ هَافمت اٍليِ اًدوي اظ وويسيَى ٍ قساوثط ظطف ضص ههاُ
تا زضج آگْي زض يىي اظ ضٍظًاهِ ّاي وثيطاالًتطاض صطىيل ذَاّس ضس.
تجصشُ -1هلسبت هجوغ ػوَهي ػبدي ٍ فَق الؼبدُ ّش يه ثب حضَس حذالل ًصف ثِ ػالٍُ يه اػضبي پیَستِ سسویت ههي
يبثذ ٍ دس هجبهغ ػوَهي فَق الؼبدُ تصویوبت ثب دٍسَم آساء خَاّذ ثَد.
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تجصشُ -2چٌبًچِ حذًصبة الصم ثشاي تطىیل هلسبت هجوغ ػوَهي ػبدي ٍ فَق الؼبدُ ثذست ًیبهذ ثِ فبصلِ يهه ههبُ اص
تبسيخ هلسِ اٍلیِ ًسجت ثِ دػَت هجذد ثِ ّوبى ًوَ ثب روش ًتیجِ دػَت لجلي الذام هي ضَد دس ايي صَست هجوغ ثهب ّهش
تؼذاد اص اػضبي حبضش تطىیل خَاّذ ضذ.
هبدُ ٍ-13ظايف هدوع عوَهي عازي تِ ضطح ظيط هي تاضس :
-13-1استواع گعاضش ّيات هسيطُ ٍ تاظضس ٍ ضسيسگي ٍ اصراش صػوين ًسثت تِ گعاضش فعاليت ّاي ساالًِ اًدوي
-13-2اصراش صػوين ًسثت تِ صطاظًاهِ ٍ تَزخِ اًدوي ٍ هيعاى قك عضَيت
-13-3اًتراب ٍ يا ععل اعضاي ّيات هسيطُ
-13-4اًتراب يه ًفط اظ اعضاء تِ عٌَاى تاظضس اغلي ٍ يه ًفط علي الثسل
-13-5صػَية وليِ آييي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ اخطايي هَضز لعٍم تطاي پيطثطز اهَض اًدوي تِ پيطٌْاز ّيات هسيطُ
-13-6صعييي ضٍظًاهِ وثيطاالًتطاض تطاي اًتطاض آگْي ّاي اًدوي
تجصشُ-دس ولیِ هلسبت هجبهغ ػوَهي ًوبيٌذُ هزوَس دس تجصشُ  1هبدُ  11آيیي ًبهِ ًوَُ تطىیل ٍ ضشح ٍظبيف وویسیَى
هْت حضَس دس هلسِ دػَت خَاّذ ضذ .دس صَست ػذم حضَس ًوبيٌذُ وویسیَى هلسِ سسویت ًخَاّذ يبفت.
ةّ-یبت هذيشُ
هبدُ -14اعضاي ّيات هسيطُ هطوة اظ (5يا  7يا ً 9فط) است ٍ ً 2فط تِ عٌَاى عضَ علي الثهسل اًترهاب ههي ضهًَس .اعضهاي ههصوَض زض
خلسِ هدوع عوَهي عازي ّط  3سال يىثاض تا ضأي هرفي اظ هياى اعضاي پيَستِ اًدوي وهِ قهسالل زاضاي ههسضن  PHDيها صرػػهي
زوتطاي صرػػي زض ضضتِ هيىطب ضٌاسي يا تاوتطي ضٌاسي اًتراب ذَاٌّس ضس ٍ عضَيت زض ّيات هسيطُ افتراضي است.
تجصشُ -1افضايص تؼذاد ّیبت هذيشُ ثب پیطٌْبد ّیبت هذيشُ ٍ تصَيت هجوغ ػوَهي ٍ تبئیذ ًْبيي وویسیَى خَاّذ ثَد.
تجصشُ  -2هلسبت ّیبت هذيشُ حذالل ّش يه هبُ يه ثبس تطىیل هي ضَد ٍ ثب حضَس دٍسَم اػضهب سسهویت ههي يبثهذ ٍ
تصویوبت ثب اوثشيت آساء حبضشيي خَاّذ ثَد.
هبدُ ّ-15يات هسيطُ زض اٍليي خلسِ يه ًفط ضئيس ،يه ًفط ًاية ضئيس ٍ يه ًفط زتيهط ٍ يهه ًفهط ذعاًهِ زاض تها ضأي وتثهي اوثطيهت
اعضاي ّيات هسيطُ اًتراب هي ًوايس .زض ضوي آييي ًاهِ زاذلي ّط اًدوي زض خلسات ّيات هسيطُ هطرع ٍ تِ صػَية ذَاّس ضسيس.
تجصشُ -1سئیس اًجوي ٍ دثیش اًجوي ثیص اص دٍ دٍسُ هتَالي ًوي تَاًٌذ ثِ سوت يىي اص ايي دٍ هسئَلیت اًتخبة ضًَذ.
تجصشُ  -2سئیس ّیبت هذيشُ هسئَل اداسُ اهَس هبسي اًجوي ٍ هجشي ولیهِ هصهَثبت ّیهبت ههذيشُ ٍ ًوبيٌهذُ لهبًًَي ٍ
ضخصیت حمَلي اًجوي دس ًضد هشاهغ هختلف خَاّذ ثَد.
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تجصشُ -3ولیِ اٍساق تؼْذآٍس ثب اهضبي سئیس ّیبت هذيشُ ٍ اهضبي خضاًِ داس ٍ هْش اًجوهي ٍ ًبههِ ّهبي سسهوي اداسي ثهب
اهضبي سئیس ّیبت هذيشُ ٍ دس غیبة اٍ ًبيت سئیس خَاّذ ثَد.
تجصشُ -4چٌبًچِ ّش يه اص اػضبي ّیبت هذيشُ  3هلسِ هتَالي ٍ يب  5هلسِ هتٌبٍة ثذٍى دلیل هَهِ ( ثِ تطخیص ّیبت
هذيشُ ) دس هلسبت ضشوت ًٌوبيذ هستؼفي ضٌبختِ خَاّذ ضذ.
تجصشُ -5دس صَست استؼفب ٍ ثشوٌبسي ٍ يب فَت ّشيه اص اػضبي ّیبت هذيشُ ػضَ ػلي الجذل ثشاي هبثمي دٍسُ ػضَيت ثهِ
هبًطیٌي ٍي تؼییي خَاّذ ضذ.
هبدُ ّ -16يات هسيطُ هَظف است ظطف قساوثط چْاض هاُ پيص اظ پاياى صػسي ذَز ًسثت تِ فطاذَاًي هدوع عوَهي ٍ اًترهاب ّيهات
هسيطُ خسيس تا قضَض ًوايٌسُ وويسيَى السام ٍ تالفا غلِ ًتايح ضا ّوطاُ تا غَضصدلسِ هدوع عوَهي تطاي تطضسهي تهِ وويسهيَى اضسهال
ًوايٌس.
تجصشُّ-یبت هذيشُ لجلي تب تأيیذ ّیبت هذيشُ هذيذ اص سَي وویسیَى ،هسئَلیت اهَس اًجوي سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت.
هبدُ ٍ-17ظايف ٍ اذتياضات ّيات هسيطُ :
-17-1زعَت هداهع عوَهي عازي ٍ فَق العازُ
-17-2اخطاي صػويوات هترصُ زض هداهع عوَهي
-17-3صطىيل خلسات سرٌطاًي ٍ گطزّوايي ّاي علوي ،فٌي ٍ پژٍّطي تا ضعايت لَاًيي ٍ همطضات خاضي وطَض
-17-4صْيِ ضَاتظ ٍ همطضات ٍ آييي ًاهِ ّاي اخطايي
-17-5صْيِ گعاضش ساالًِ فعاليت ّاي اًدوي تطاي اضائِ تِ هدوع عوَهي
-17-6صْيِ صطاظًاهِ ٍ اضائِ آى تِ هدوع عوَهي
-17-7لثَل ّسايا ٍ ووه ّاي هالي تطاي اًدوي
-17-8پيطٌْاز اغالقات ٍ صغييطات زض اساسٌاهِ تِ هداهع عوَهي
-17-9ازاضُ اهَض اًدوي زض چاضچَب هفاز اساسٌاهِ
-17-11صطىيل وويتِ ّاي اخطايي ٍ صرػي هرتلف ٍ صعييي ًَع فعاليت ٍ ً اضت تط آًْا
-17-11اًتراب ٍ هعطفي ًوايٌسگاى اًدوي تِ هداهع علوي زاذلي ٍ ذاضخي تا ضعايت لَاًيي ٍ همطضات وطَض
 -17-12الاهِ زعَي وليِ اضراظ قميمي ٍ قمَلي ٍ زفاع اظ زعاٍي وِ عليِ اًدوي الاهِ هي ضَز زض صوام هطاخع ٍ هطاقل زازضسهي تها
قك صعييي ٍويل ٍ صَويل غيط
-17-13اصراش صػوين ًسثت تِ عضَيت اًدوي زض هداهع زاذلي ٍ ذاضخي تا ضعايت لَاًيي ٍ همطضات خاضي وطَض
-17-14پيطٌْاز اًحالل اًدوي تِ هدوع عوَهي فَق العازُ
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ج-ثبصسس
هبدُ -18اًدوي زاضاي يه ًفط تاظضس اغلي ٍ ( 1يا ً 2فط ) علي الثسل ذَاّس تَز وِ ّط  3سال يه تاض زض خلسِ هدوع عوهَهي عهازي
تا ضأي هرفي اظ هياى اعضاي پيَستِ اًتراب ذَاٌّس ضس.
هبدُ ٍ-19ظايف تاظضس تِ ضطح ظيط است :
-19-1تطضسي وليِ اسٌاز ٍ هساضن هالي اًدوي ٍ صْيِ گعاضش تطاي اضائِ تِ هدوع عوَهي
-19-2تطضسي گعاضش ساالًِ ّيات هسيطُ اعن اظ هالي ٍ غيط هالي ٍ صْيِ گعاضش اظ عولىطز اًدوي ٍ اضائِ تِ هدوع عوَهي
-19-3گعاضش ّطگًَِ صرلف ّيات هسيطُ اظ هفاز اساسٌاهِ تِ هدوع عوَهي
-19-4زعَت اظ هدوع عوَهي فَق العازُ زض هَاضز ضطٍضي
هبدُ  -21ضطوت تاظضس زض خلسات ّيات هسيطُ تسٍى قك ضأي هداظ است ٍ زض ّط ظهاى هي صَاًس اسٌاز ٍ زفاصط هالي اًدوي ضا اظ ّيهات
هسيطُ هغالثِ ٍ هَضز تطضسي لطاض زّس.
هبدُ -21زض پاياى ّط سال هالي ضياست ّيات هسيطُ گعاضش فعاليت ّاي سهاالًِ اًدوهي ٍ صطاظًاههِ ههالي آى ضا قهسالل  45ضٍظ لثهل اظ
صطىيل اٍليي خلسِ هدوع عوَهي ساالًِ تطاي صائيس زض اذتياض تاظضس لطاض ذَاز زاز.

فصل پٌجن-هٌبثغ هبلي اًجوي
هبدُ -22هٌاتع هالي اًدوي عثاضصست اظ :
-22-1قك عضَيت اعضا
-22-2اظ هحل ّسايا ٍ ووه ّا
-22-3زضآهس قاغل اظ فعاليت ّاي آهَظضي ،پژٍّطي ٍ فٌي ٍ اًتطاضاصي
-22-4قوايت ّاي هالي ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي

فصل ضطن-هَاسد اًوالل اًجوي
هبدُ -23زض غَضت زضذَاست ّيات هسيطُ يا تاظضس ٍ يا  1/3اعضاي پيَستِ ٍ صػَية هدوع عوَهي فَق العازُ تهِ ّهط زليهل اًدوهي
هٌحل هي گطزز.
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هبدُ -24هدوع عوَهي فَق العازُ وِ صػوين تِ اًحالل اًدوي هي گيطز زض ّواى خلسِ ًسثت تِ اًتراب ّيات صسَيِ ٍ صعيهيي ههست
هأهَضيت آى السام ذَاّس وطز.
هبدُ ّ -25يات صسَيِ زض خلسات سالياًِ هدوع عوَهي فَق العازُ اًدوي گعاضش الساهات ذَز ضا اضائِ هي ًوايس .ذتن عوليهات صسهَيِ
تايس تِ صػَية هدوع عوَهي فَق العازُ تطسس ٍ زض ضٍظًاهِ ضسوي ٍ يىي اظ خطايس وثيطاالًتطاض آگْي ضَز ٍ هطاصة تِ وويسهيَى اعهالم
گطزز.
تجصشُ-ثبلیو بًذُ داسايي ّبي اًجوي پس اص ٍضغ ديَى ٍ هخبسج ٍ تصَيت ّیبت تسَيِ ٍ ًیض اطالع وویسهیَى ثهِ يىهي اص
هؤسسبت آهَصضي تومیمبتي وطَس اّذا خَاّذ ضذ.
هبدُ -26ايي اساسٌاهِ هطتول تط ضص فػل ٍ  26هازُ ٍ 18صثػطُ زض صاضيد.............................تِ صػَية هدوع عوَهي هؤسس ضسيس.

7

