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 :شرح

ّ ایجاص تـتغی هٌاؿة تغای جلة هلاعکت تشق ؿیغصّلتی صع  آػاص کلْعتَ هٌظْع ؿاهاًضُی هغاکؼ هجغی آهْػكِای 

ّ اؿتؼضاصُای ًـل جْاى ّ ًیؼ تؼییي دیطَ هـّْلیت ُغ کضام اػ صؿتگاُِا، ضْاتظ  تالف تغای عكض ّ پغّعف ػالیق

 :گغصص هؼیي هی ػیغ

 

 فصل اّل: تؼغیف

 

كْص هکاًی اؿت کَ تَ  ًاهیضٍ هی« ْؿـَ آهْػكیه»یا « آهْػكگاٍ»هصْتَ  هغکؼ آهْػكی آػاص کَ صع ایي -0هاصٍ 

هٌجغ تَ صضّع  آهْػف افغاص ػالقوٌض تَ افؼایق تْاى ػلوی ّ تشصصی ّ یا کـة هِاعتِای فٌی، تی آًکَ هٌظْع تغتیت ّ

تا عػایت هقغعات ایي هصْتَ تْؿظ  هضعک عؿوی تذصیلی عایج صع کلْع گغصص، تغاؿاؽ كّْى ّ ٌُجاعُای اؿالهی ّ

 .گغصص دقیقی یا دقْقی تاؿیؾ هیافغاص 

 

تَ تفکیک تغگؼاع کٌٌض ّ  آهْػكگاُِا یا هْؿـات آهْػكی تایض کالؿِای آهْػكی هغتْط تَ آقایاى ّ تاًْاى عا -3 هاصٍ

 .ّ صع آهْػكگاُِای هشصْم تاًْاى هٌذصغا ػى تاكٌض کاعکٌاى كاؿل صع آهْػكگاُِای هشصْم آقایاى تایض هٌذصغا هغص

 

 فؼالیت ّظایف ّ ًذٍْ فصل صّم: دضّص

 

تجضیضی، تکضعؽ، تقْیتی ّ کٌکْع، تغگؼاعی  ُای آهْػكی آػاص صع قالة تغگؼاعی کالؿِای صضّع هجْػ فؼالیت -4هاصٍ 

ساعجی تغاؿاؽ ؿغفصل صعّؽ هصْب ّػاعت آهْػف ّ پغّعف اػ ؿطخ هثتضی  ای ّ آهْػف ػتاًِای آػهْى، کٌکْع هکاتثَ

استیاعات  عی ّ ؿیغدضْعی تذت ػٌْاى آهْػكگاٍ ػلوی آػاص ّ ًظاعت تغ آًِا اػ ّظایف ّتَ صْعت دضْ تا قثل اػ صاًلگاٍ

 .تاكض ّػاعت آهْػف ّ پغّعف هی

 

ُای تشصصی ّ کاعتغصی کْتاٍ  ُای آهْػف ػالی آػاص ّ صّعٍ آػاص صع قالة صّعٍ ُای آهْػكی صضّع هجْػ فؼالیت -5هاصٍ 

ًاپیْؿتَ ّ  ُای کاعكٌاؿی غگؼاعی کالؿِای کٌکْع تغای صّعٍتاالتغ اػ ؿطخ صّعٍ هتْؿطَ ّ ُوچٌیي ت هضت

ؿیغپؼكکی ّ پؼكکی تذت ػٌْاى  کاعكٌاؿی اعكض ّ صکتغی صع صاًلگاُِا، هْؿـات آهْػف ػالی هغتْط تَ گغٍّ

ّظایف ّ استیاعات ّػاعت ػلْم، تذقیقات ّ فٌّاّعی ّ ّػاعت  هْؿـَ آهْػف ػالی آػاص ّ ًظاعت تغ آًِا دـة هْعص اػ

 .تاكض پؼكکی هی ِضاكت، صعهاى ّ آهْػفت

 

فغاگیغی هِاعت، دغفَ ّ عكتَ هؼیٌی تغاؿاؽ  ُای صضّع هجْػ فؼالیتِای آهْػكی آػاص صع قالة صّعٍ -6هاصٍ

ای آػاص ّ ًظاعت تغ آًِا اػ ّظایف ّ  ػٌْاى آهْػكگاُِای فٌی ّ دغفَ اؿتاًضاعصُای هِاعت آهْػكی هلاؿل تذت

 .تاكض ای کلْع(هی ْع اجتواػی)ؿاػهاى فٌی ّ دغفَکاع ّ اه استیاعات ّػاعت

 

 هْؿـیي هغاکؼ آهْػكِای آػاص هتقاضی تاؿیؾ آهْػكگاُِای چٌضهٌظْعٍ تغای آهْػف صع صع صْعتی کَ -7هاصٍ 

 .اؿت ُای هشتلف تاكٌض کـة هجْػ اػ ُغ یک اػ صؿتگاُِای طی عتظ الؼاهی ػهیٌَ

 

ُای  تاییض عؿوی ّ هؼغفی ُغ یک اػ ّػاعتشاًَ االًتلاع کلْع فقظ صع صْعتصضا ّ ؿیوا، هطثْػات ّ جغایض کثیغ -9هاصٍ 

تاكٌض ّ هْؿؾ یاهْؿـیي هلؼم تَ اسظ هجْػ الػم  ّ اًتلاع آگِی تثلیـاتی هی طی عتظ تغاتغ فغهِای ّیژٍ هجاػ تَ تثلیؾ

 .تاكٌض ّػاعتشاًَ هغتْط هی اػ

 



عتظ  ُای طی ی فؼالیت آهْػكِای آػاص عا تا اعایَ هجْػ اػ ّػاعتشاًَهتقاض اصاعٍ ثثت كغکتِا هکلف اؿت ثثت هغاکؼ -8هاصٍ 

 .صُض اًجام

 

 .ّػاعتشاًَ هغجغ صضّع هجْػ صْعت پظیغص تثصغٍ: ُغگًَْ تـییغ صع اؿاؿٌاهَ ایي هغاکؼ تایض تا اطالع ّ هْافقت

 

ُای  کَ هتقاضی فؼالیت صع عكتَُا، ؿاػهاًِا، ًِاصُا ّ اعگاًِایی  ّػاعتشاًَ کلیَ اكشام دقیقی ّ دقْقی، -1هاصٍ 

تغاتغ ضْاتظ ّ هقغعات  تاكٌض هْظفٌض هجْػ عؿوی فؼالیت صع ُغ عكتَ عا اػ صؿتگاٍ طی عتظ ُای آػاص هی آهْػف هشتلف

ًیغّی اًتظاهی هْظف اؿت تغ طثق قاًْى تؼطیل هْؿـات  صعیافت ًوایٌض، صع ؿیغ ایي صْعت فؼالیت آًِا ؿیغهجاػ تْصٍ ّ

هجلؾ كْعای  93/13/19فغٌُگی کَ تضّى اسظ هجْػ قاًًْی صایغ كضٍ) هصْب  كی ّ تذقیقاتی ّّ ّادضُای آهْػ

تؼطیل ّ پغًّضٍ  ُیات ّػیغاى( اقضام ّ ػٌضاالقتضاء فؼالیت آًاى عا 94/14/08ًاهَ اجغایی آى )هصْب  اؿالهی( ّ آییي

 .ساطیاى عا جِت عؿیضگی تَ صاصگاٍ صالذَ اعجاع صُض

 

فؼالیت آهْػكی  ًِاصُای ػلوی، آهْػكی ّ فغٌُگی کَ صع چاعچْب كغح ّظایف سْص هجاػ تَآًضؿتَ اػ  :تثصغٍ

سْص عا تَ اطالع صؿتگاٍ طیغتظ تغؿاًٌض ّ الػم  تاكٌض ًیاػی تَ کـة هجْػ ًضاعًض لکي تایـتی ایي ًْع اػ فؼالیتِای هی

عتظ ًیؼ دق ًظاعت تغ فؼالیت  یٌض ّ صؿتگاٍ طیضْاتظ صؿتگاٍ طی عتظ عا عػایت ًوا فؼالیت، هقغعات ّ اؿت هتٌاؿة تا ًْع

 .عا سْاُض صاكت آًِا

 

ُا ّ ؿاػهاًِای طیغتظ تِیَ ّ پؾ اػ تاییض تاالتغیي هغجغ  ّػاعتشاًَ آییي ًاهَ اجغایی ایي هصْتَ تْؿظ ُغ یک اػ -01هاصٍ 

 .گغصص ّػاعتشاًَ یا ؿاػهاى اتالؽ هی گیغی صع آى تصوین

 

 ّ« ُای فغٌُگی ّ ًظاعت تغ فؼالیت آًِا تاؿیؾ هغاکؼ ّ هْؿـات، کاًًِْا ّ اًجوي ضْاتظ»ت تا تْجَ تَ هصْتا -00هاصٍ 

كْعایؼالی اًقالب فغٌُگی( هفاص  81/10/30ّ  96/18/18)هصْب « ضْاتظ تاؿیؾ ّ ًظاعت تغ آهْػكگاُِای آػاص ٌُغی»

 .كْص ًوی ایي هصْتَ كاهل تاؿیؾ هْؿـات ّ آهْػكگاُِای هؼتْع

 

ُا، ًِاصُا ّ... الػم االجغاؿت ّ ؿایغ هصْتات  ؿاػهاى ُا، تثصغٍ تغای کلیَ ّػاعتشا3ًَهاصٍ ّ 00فصل ّ 3ع ایي هصْتَ ص

 گغصص هی هـایغ تا آى هلـی اػالم

 


