بسوه تعالی
آئين ناهه هوکاري تحقيقاتی و خدهات علوی و فنی هحققين دانشگاه علوم پششکی و خدهات بهداشتی درهانی تبزيش
با سايز هوسسات (هوکاري دانشگاه و صنعت)
ثِ هٌظَس گؼتشؽ ّش چِ ثيـتش استجبط داًـگبُ ػلَم پضؿكي تجشيض ثب كٌؼت ،دػتَسالؼول اخشايي عشحْبي تحويوابتي  ،كٌابٍسي ٍ
خذهبت ػلوي ٍ كٌي كِ توبم ،يب ثخـي اص هٌبثغ آى اص عشف كٌبيغ ،هَػؼبت دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي خبسج اص داًـگبُ تأهيي هي ؿاَد
ثِ اػتٌبد هؼتٌذات هبًًَي ثـشح ريل تٌظين هي ؿَد:
-

هبدُ  114آئيي ًبهِ اػتخذاهي اػضبي ّيأت ػلوي داًـگبّْب ٍ هَػؼبت ػلوي پظٍّـي ٍاثؼتِ هلَة ّيئت اهٌب اسديجْـت
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-

تلَيت ًبهِ ؿوبسُ  15674هَسخِ ّ 1361/2/12يبت ٍصيشاى.

 هَضَع هبدُ  16-20ثشًبهِ تَػؼِ پٌدن هبًَى ثَدخِ هحذٍد ثِ ػبل  1388هلَة ّ 88/1/23يبت هحتشم ٍصيشاى ٍ ثٌذ 20هبدُ ٍاحذُ هبًَى ثَدخِ ػبل .88
-

هَاد هبًًَي اًدبم خذهبت تحويوبتي ٍ كٌي تَػظ اػضبء ّيئت ػلوي ٍ داًؾ ثٌيبى دس هبًَى تَػؼِ پٌدن اختوبػي ٍ اهتلبدي

ٍ كشٌّگي.
-

هلَثبت ثيؼت ٍ يكويي خلؼِ ؿَساي كٌبٍسي ػالهت ٍصاست ثْذاؿت هَسخِ  94/10/30اثالؿي عي ًبهِ ؿوبسُ /6د801/
هَسخِ  95/3/3دس هبلت ثؼتِ حوبيتي -ػيبػتي اكضايؾ استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت

ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ّوكبسي داًـگبُ ٍ كٌؼت يک اسصؽ تلوي هي گشدد ثٌبثش ايي ّش گًَاِ كؼبليات دس حيغاِ كاَم هاَسد حوبيات ٍ
تـَين داًـگبُ هشاس خَاّذ گشكتّ .ذف آييي ًبهِ حبضش هبًَى هٌذ كشدى ٍ تؼْيل استجبط داًـگبُ ثب حَصُ خبسج داًـگبُ دس ػغح
هلي ٍ ثيي الوللي اػت.

هاده  :1كليبت
 1-1كؼبليتْبي اػضابي ّيئت ػلوي ،كبسكٌبى ٍ داًـدَيبى داًـاگبُ دس حَصُ استجبط ثب كاٌؼت كِ دس هبلت هلابد اياي آيايي ًبهاِ
اًدبم هي ؿاَد يک اسصؽ تلوي ؿذُ ٍ تالؽ دس ايي ساػتب هَسد حوبيت ٍ تبييذ داًـگبُ خَاّذ ثَد.
 1-2كليِ عشحْبي تحويوبتي ،آهَصؿاي ٍ خذهبت كٌي ٍ هـبٍسُ اي كِ ثخـي يب توابهي هٌابثغ اػتجابسي آى خابسج اص داًـاگبُ اص
هجيل كٌبيغ ،هَػؼبت خلَكي ٍ دٍلتي تبهيي گشدد هـوَل ايي آييي ًبهِ اػت.
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 1-3اًدبم كؼبليتْبي هشتجظ ثب كٌؼت هَضَع ايي آييي ًبهاِ ،هـابيشتي ثاب كؼبليتْابي كاشد مهتوبضايا اص هجيال توابم ٍهتاي ،حان
هحشٍهيت اص هغت ٍ  ...ثب سػبيت هوشسات هشثَعِ ًخَاّذ داؿت.

هاده  :2تؼبسيق
کارفزها :ثِ كليِ ٍصاستخبًِ ّب ،ػبصهبًْبًْ ،بدّب ،هشاكض ،ؿشكتْب ٍ ػبيش هدتوغ ّبي اداسي ٍ كٌؼتي دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي داخل ٍ
خبسج كـَسّ ،وچٌيي ثِ اؿخبف حويوي ػلبسؽ دٌّذُ كبس اعالم هي ؿَد كِ عشف هشاسداد داًـگبُ ٍ يب كبسكٌبى ٍ داًـدَيبى
داًـگبُ ثبؿٌذ.
هجزي (هديز اجزايی) :ثِ كشد يب اكشاد حويوي اػن اص اػضبي ّيئت ػلوي ،كبسهٌذاى ٍ داًـدَيبى داًـگبُ اعالم هي ؿَد كِ
هؼئَل هؼتوين اخشا ٍ پيـجشد هَضَع هشاسداد ثَدُ ٍ هشاسداد ثِ اهضبي ايـبى هي سػذ.
آورنده طزح :كشد ٍ يب اكشاد حويوي ٍ حوَهي ّؼتٌذ كِ دس ّش يک اص هشاحل "هؼشكي عشح ٍ كٌؼت ثِ داًـگبُ" ٍ "كشاّن
ًوَدى ػوذ هشاسداد" ًوؾ اكلي سا ثش ػْذُ داسًذ.
طزح پژوهشی  /فنآورانه :عشحي اػت كِ دس ؿَساي پظٍّـي  /كٌبٍسي داًـگبُ ،داًـكذُ ،هشاكض تحويوبتي ،هشاكض سؿذ كٌبٍسي
يب ؿَساّبي پظٍّـي -كٌبٍسي هلَة كـَس ثِ تلَيت سػيذُ ٍ ثشاي اخشا اص عشف كبسكشهب ثِ ػٌَاى هَضَع هشاسداد اسائِ هي ؿَد.
خدهات علوی – فنی قزاردادي :خذهبتي اػت كِ تَػظ هدشي ٍ ثش اػبع دس خَاػت كبسكشهب ،دس هبلت هشاسداد عجن ثشًبهِ
صهبًجٌذي ٍ هذت داس ثِ آًْب اسائِ هي گشدد.
خدهات علوی -فنی غيز قزار دادي :خذهبتي اػت كِ ثٌب ثِ دس خَاػت كبسكشهب ثب اػتلبدُ اص اهكبًبت آصهبيـگبّي ٍ يب تدْيضات
داًـگبُ تَػظ هدشي ثلَست هؼتوش يب هَسدي عجن تؼشكِ تؼييي ؿذُ اسائِ هي ؿَد.
خدهات هشاورهاي :خذهبتي اػت كِ هدشي ثشاي اسائِ آى اص تَاى ػلوي خَد ٍ اص اهكبًبتي ًظيش كتبثخبًِ ،سايبًِ ٍ ايٌتشًت
اػتلبدُ هي ًوبيذ.
خدهات آهوسشی :خدهاتی اػت كِ هدشي ثشاي اسائِ آى اص تَاى ػلوي خَد ٍ اهكبًبت كبسكشهب خْت ثشگضاسي دٍسُ آهَصؿي
اػتلبدُ هي ًوبيذ.
دانش فنی :ػجبست اػت اص هدوَػِ اي اص اعالػبت ،آگبّيْب ،هْبستْبي كٌي ٍ ؿيش كٌي ػبصهبى يبكتِ كِ هيتَاًذ ثِ هٌظَس تَليذ
هحلَل ،تْيِ هَاد ،ايدبد يب ثْجَد كشآيٌذ ٍ يب ػبيش اّذاف كبسثشدي ٍ كٌؼتي هَسد ثْشُ ثشداسي هشاس گيشد .ايي داًؾ هي تَاًذ
ؿبهل ّش يک ٍ يب توبم هشاحل تَليذ ،اخشا ٍ ٍاگزاسي داًؾ كٌي دس كٌؼت ثبؿذ.
هديزيت توسعه فناوري سالهت دانشگاهٍ :احذ ػبصهبًي صيش هدوَػِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ ػلَم پضؿكي تجشيض
اػت كِ دس خْت ايدبد ثؼتش هٌبػت دس اثؼبد هختلق تَػؼِ كٌبٍسي ،كبسثشدي ًوَدى ٍ تدبسي ػبصي داًؾ اص خولِ تحون استجبط
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كبسآهذ داًـگبُ ثب كٌؼت دس ػشكِ ّبي هختلق كؼبليت هي كٌذ ٍ اص عشف داًـگبٍُ ،ظبيق ػيبػتگزاسي ،ثشًبهِ سيضيً ،ظبستي ٍ
پيگيشيْبي الصم دس استجبط ثب هشاسدادّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ سا ثش ػْذُ داسد.
هاده :3ثشسػي ٍ پيـٌْبد ايدبد تـييشات دس هلبد ايي آييي ًبهِ ثؼْذُ "ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ" هي ثبؿذ.
هاده ٍ :4ظبيق ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ دس استجبط ثب ّوكبسي داًـگبُ ٍ كٌؼت ػجبستؼت اص:
-

ػيبػتگزاسي ٍ تذٍيي اػتشاتظيْبي ّوكبسي ثب كٌؼت

-

تلَيت ثشًبهِ ّبي ػبالًِ ٍ ثلٌذ هذت داًـگبُ دس ّوكبسي ثب كٌؼت

-

تلَيت دػتَسالؼولْبي هشتجظ

-

تلَيت تؼشكِ خذهبت هبثل اسايِ داًـگبُ ثِ كٌؼت

-

ثشسػي گضاسؽ ػولكشد هبلي ّوكبسي داًـكذُ ،هشاكض سؿذ ٍ هشاكض تحويوبتي ثب كٌؼت

-

ثشسػي گضاسؽ پيـشكت ثشًبهِ ّبي ساّجشدي ٍ ػوليبتي ّوكبسي داًـگبُ ثب كٌؼت

-

تلَيت ؿبخلْبي اسصيبثي ّوكبسي داًـگبُ ثب كٌؼت

-

ثشسػي ٍ تلَيت پشٍطُ ّب ٍ عشحْبي هشتجظ ثب كٌؼت

-

تْيِ ٍ پيـٌْبد دػتَسالؼولْب ٍ ؿيَُ ّبي اخشائي هشتجظ ثب آييي ًبهِ

-

تؼييي ٍ تـييش ػْن داًـگبُ ،هدشي ،آٍسًذُ عشح ٍ ػبيش هَاسد هـبثِ ثب سػبيت هلبد ايي آييي ًبهِ

-

تؼييي هدشي ثشاي هَاسد ٍ هَضَػبتي كِ هؼتويوب ثِ داًـگبُ پيـٌْبد دادُ هي ؿَد ٍ تؼييي ًبظش ٍ داٍس ثشاي عشحْب
حؼت هَسد ٍ ثب سػبيت آييي ًبهِ

-

تْيِ ثشًبهِ ّبي پيـٌْبدي ساّجشدي ٍ ػوليبتي استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت

-

ثشسػي ٍ پيـٌْبد ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍ تَاًوٌذػبصي دكبتش ّوكبسي داًـگبُ ثب كٌؼت

هادهّ :5ش كذام اص داًـكذُ ّب ،هشاكض تحويوبتي ،هشاكض سؿذ كٌبٍسي هَظلٌذ كشدي سا ثؼٌَاى هؼئَل ّوكبسي داًـاگبُ ثاب كاٌؼت
ٍاحذ هشثَعِ تؼييي ٍ ثِ هذيشيت تَػؼِ كٌبٍسي ػالهت داًـگبُ هؼشكي ًوبيذ.
هاده :6ثوٌظَس تؼْيل دس اهَس ػوذ هشاس دادّب ٍ ٍحذت سٍيِ دس اًؼوبد هشاسدادّب ،كليِ هشاسدادّبي هَضَع ايي آيايي ًبهاِ پاغ اص
تلَيت دس ؿَساي پظٍّـي ٍ كٌبٍسي ٍاحذ هشثَعِ مداًـكذُ/هشكضا ٍ  /يب ؿَساي كٌبٍسي داًـاگبُ ٍ دسج هَضاَع دس كَستدلؼابت
ؿَساي هشثَعِ ،ثب ّوبٌّگي هذيشيت تَػؼِ كٌبٍسي داًـگبُ ،تَػظ هدشي ثب كبسكشهب تْيِ ٍ اهضب هي ؿَد.
هشاسداد هزكَس پغ اص تبييذ هذيشيت تَػؼِ كٌبٍسي ػالهت داًـگبُ ٍ ثب اهضبي هشاسداد تَػظ هذيش تَػؼِ كٌبٍسي ػاالهت داًـاگبُ
سػويت پيذا هي كٌذ.
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تبصزه  :1-6ثوٌظَس تؼْيل دس ػوذ هشاسدادّبي ّوكبسي داًـگبُ ثب كٌؼت ،سٍػبي داًـكذُ ّبي تبثؼِ ،هشاكض تحويوبتي ٍ هشاكض
سؿذ هي تَاًٌذ ًؼجت ثِ تْيِ ٍ اهضبي هشاسدادّب ثش اػبع هلبد آييي ًبهِ ّوكبسي داًـگبُ ثب كٌؼت اهذام ًوَدُ ٍ هشاسداد هٌؼوذ
ؿذُ سا دس هبلت هشاسداد داخلي ثِ هدشي ٍاگزاس ًوبيٌذ.
تبصزه  :2-6ثوٌظَس ّوبٌّگي دس اسايِ گضاسؽ ػولكشد استجبط ثب كٌؼت داًـگبُ ،كليِ هشاكض ٍ داًـكذُ ّبي تبثؼِ كِ ساػبً ثب
كٌؼت هشاسداد هٌؼوذ هي ًوبيٌذ ،هَظلٌذ يک ًؼخِ اص هشاسداد ٍ كليِ اػٌبد هشثَعِ سا كِ ثيبًگش هَضَع ،حدن هبلي ٍ صهبى هشاسداد
ثبؿذ ثِ هذيشيت تَػؼِ كٌبٍسي داًـگبُ اسػبل ًوبيٌذ.
تبصزه  :3-6كليِ هشاسدادّب ثبيؼتي حذاهل دس چْبس ًؼخِ تٌظين ٍ ثشاي كبسكشهب ،هدشي ،هؼبًٍت تحويوابت ٍ كٌابٍسي مهاذيشيت
تَػؼِ كٌأٍسي ػالهت داًـگبُا ٍ هحل اخشاي عشح م داًـكذُ /هشكضا اسػبل ؿَد.
تبصزه  :4-6ؿشايظ ػوَهي هشاسدادّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ كِ هَسد ًظش ٍ تبييذ اهَس حوَهي داًـاگبُ ثبؿاذ تَػاظ هاذيشيت
تَػؼِ كٌبٍسي ػالهت داًـگبُ ثب ّوكبسي اهَس حوَهي تْيِ ؿذُ ٍ ثبيذ دس كليِ هشاسدادّبي ّوكبسي داًـاگبُ ثاب كاٌؼت لحابػ ٍ
دسج گشدد.
تبصزه  :5-6ثذيْي اػت هشاسدادّبيي كِ هَضَع آييي ًبهِ حبضش ثَدُ ٍ خبسج اص هلبد ايي آييي ًبهِ هٌؼوذ گشدد اص ًظاش داًـاگبُ
كبهذ اػتجبس ثَدُ ٍ هؼئَليت كليِ ػَاهت آى ثش ػْذُ هدشي هشثَعِ خَاّذ ثَد.
هاده ّ :7شگًَِ هشاخؼِ ٍ هبهَسيت هدشي م اػن اص ػضَ ّيبت ػلوي يب ّوكبس ؿيش ّيبت ػلوي ا ثِ خبسج اص داًـگبُ ،دس كاَستي
كِ ٍظبيق آهَصؿي ٍ پظٍّـي خبسي ٍي هختل ًگشدد ،ثب اعالع هؼئَل داًـكذُ يب هشكض هشثَعاِ ثاِ ػٌاَاى خضياي اص خاذهبت
هَضَع ايي آييي ًبهِ تلوي ؿذُ ٍ هبهَسيت ثذٍى كَم الؼبدُ هبهَسيت تلوي هي گشدد.
هاده :8كليِ هجبلؾ پشداخت ؿذُ اص ػَي كبسكشهب ،ثِ حؼبة اػالم ؿذُ اص عشف داًـگبُ ٍاسيض هي گشدد ٍ دس ّش هشحلِ اص پشداخت،
ثش اػبع دسخَاػت هدشي ،هجلؾ ػْن هدشي دس حذاهل صهبى هوكي اص عشف داًـگبُ /داًـكذُ /هشكض ثِ هداشي پشداخات خَاّاذ
ؿذ.
تبصزه  :1-8ثوٌظَس ػَْلت اًدبم اهَس هبلي ،دس هشاسدادّبيي كِ هؼتوويب اص عشف هشاكض يب داًـكذُ ّبي تبثؼِ ثب ّوبٌّگي
هذيشيت تَػؼِ كٌبٍسي داًـگبُ هٌؼوذ ؿَد ،پشداختْب هي تَاًذ ثِ حؼبة دسآهذّبي ؿيش هبثل ثشداؿت داًـكذُ ّب /هشاكض ٍاسيض
ؿَد .دس ايٌلَست هؼئَل داًـكذُ ٍ هشكض هَظ ق هي ثبؿذ ًؼجت ثِ توؼين هجبلؾ دسيبكتي ثِ ًؼجت تؼييي ؿذُ دس خذٍل هبدُ 9
آييي ًبهِ حبضش اهذام ًوَدُ ٍ ّش ػبل م هجل اص پبيبى ػبل هبليا گضاسؽ هبلي اص هيضاى دسيبكتي ٍ ػْن داًـگبٍُ ،احذ ٍ هدشي سا
ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ اسػبل ًوبيذ .ثذيْي اػت هؼئَليت حؼي اًدبم دسيبكت ٍ توؼين هجبلؾ ثش ػْذُ سٍػبي
هشاكض ٍ داًـكذُ ّب هي ثبؿذ.
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تذکز بسيار ههن :پشداخت ّش گًَِ هجلؾ اص ػَي كبسكشهب ثِ حؼبة ؿخلي اكشاد م هدشي ،هؼئَل ٍاحذ ٍ  ...ا اكيذا هوٌَع ثَدُ ٍ
هبثل پيگشد اص ػَي ػبصهبًْبي ثبصسػي ٍ ًظبستي هشثَعِ هي ثبؿذ.
تبصزه  :2-8هدشي هلكق اػت پغ اص خبتوِ هشاسداد ٍ اتوبم هَضَع پيوبىً ،بهِ خبتوِ سا اص كبسكشهب دسيبكت ًوَدُ ٍ ثِ هاذيشيت
تَػؼِ كٌبٍسي ػالهت داًـگبُ ٍ داًـكذُ/هشكض تحَيل ًوبيذ.
هاده :9تَصيغ دس آهذ حبكل اص هشاس داد ّبي هَضَع ايي آئيي ًبهِ ثـشح خذٍل ريل خَاّذ ثَد:
هؼبًٍت تحويوبت ٍ

سديق

ٍاحذ هحل اخشاي عشح

هدشي

-------

عجن تجلشُ 1-6

 % 100ثبهيوبًذُ

------

% 90
% 75
% 65

كٌبٍسي

1

عشح تحويوبتي  -پظٍّـي

2

خذهبت آهَصؿي -هـبٍسُ اي

% 10

3

خذ هبت ػلوي – كٌي هشاس دادي

%5

% 20

4

خذهبت ػلوي -كٌي ؿيش هشاس دادي

%5

% 30

5

داًؾ كٌي

% 20

تب %30عجن
تجلشُ 5-9

% 50 - % 80

تبصزه  :1-9هدشي هشاسداد هَظق اػت كليِ ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ هَاد ٍ ٍػبيل هلشكيّ ،ضيٌِ ّبي پشػٌليّ ،ضيٌِ ّبي آًبليض
دػتگبّي ٍ خشيذ ٍػبيل ؿيش هلشكي سا اص هحل هجبلؾ عشح پشداخت ًوبيذ.
تبصزه  :2-9دسكذّبي ركش ؿذُ دس خذٍل هبدُ  9پغ اص كؼش كؼَسات هبًًَي اػوبل ٍ كليِ حن ٍ حوَم داًـگبُ كشكب عجن
خذٍل كَم الزكش خَاّذ ثَد.
تبصزه  :3-9دس هَسد هشاسدادّبي هَضَع سديق  5 ٍ 3هبدُ  9كِ داساي هجلؾ هشاسداد كوتش اص دٍيؼت هيليَى سيبل هي ثبؿٌذ ،ثب
تـخيق ٍ ًظش ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ ،ػْن داًـگبُ ٍ ٍاحذ هشثَعِ هبثل ثخـؾ خَاّذ ثَد.
تبصزه  :4-9الصم اػت هيضاى تؼشكِ كليِ دػتگبّْب ٍ خذهبت اسائِ ؿذُ اص عشف ٍاحذ ّبي ريشثظ يب تَخِ ثِ ثشًبهِ آصهبيـگبُ
خبهغ داًـگبُ تٌظين ٍ اسايِ گشدد.
تبصزه  :5-9تؼييي دسكذ ػْن ٍاحذ هحل اخشاي عشح ٍ هدشي داًؾ كٌي ثش اػبع هيضاى اػتلبدُ اص ًتبيح حبكل اص عشحْبي
تحويوبتي ٍ پبيبًٌبهِ ّب كِ تَػظ هدشي اظْبس هي ؿَد ثؼْذُ ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ خَاّذ ثَد ٍ ايي ثٌذ دس كليِ هشاسدادّب دسج
خَاّذ گشديذ.
كلحِ 5 :اص 7

تبصزه  :6-9ثِ هٌظَس تـَين خْت استجبط ّش چِ ثيـتش اكشاد ثب كٌؼت ٍ توَيت اسائِ عشح ّبي استجبط ثب كٌؼت ثِ داًـگبُ،
حذاكثش تب ػوق  5دسكذ اص هجلؾ كل هشاسداد ثب ًظش ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ /داًـكذُ /هشاكض سؿذ /هشاكض تحويوبتي اص ػْن هدشي
كؼش ٍ ثِ آٍسًذُ عشح پشداخت خَاّذ ؿذ.
تبصزه ٍ :7-9احذّبي هختلق داًـگبُ هدبص ّؼتٌذ حذاكثش تب  30دسكذ اص دسآهذّبي حبكل اص اخشاي عشح ّب مػْن هشثَعِا
سا ثِ ّوكبساى كؼبل گشٍُ يب ٍاحذ هشثَعِ پشداخت ًوبيٌذ .هبثوي ػْن ثبيذ كشف كؼبليت ّبي تدْيض ٍ تَػؼِ ػلوي -پظٍّـي
ٍاحذ ّبي ريشثظ ؿَد.
هاده :11ثِ هٌظَس اسج ًْبدى ثِ تالؽ هتخلليٌي كِ اص عشين هشاسدادّبي پظٍّـي – كٌبٍساًِ هَضَع ايي آييي ًبهِ دس حل
هؼضالت كٌؼتي ،اهتلبدي ٍ اختوبػي كـَس كَؿب ّؼتٌذ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ توْيذات ٍ اهذاهبت تـَيوي هٌبػت
اص هجيل هؼشكي ثشاي پبيِ تـَيوي ،اٍلَيت ػلش ّبي ػلوي ٍ هؼشكي ثِ خـٌَاسُ ّبي پظٍّـي سا هؼوَل داسد.
هاده  :11ثِ هٌظَس تـَين ّوكبساًي كِ ثؼٌَاى هدشي دس عَل يک ػبل حذاهل پبًلذ هيليَى سيبل ،اص عشين هشاسدادّبي هَضَع
ايي آييي ًبهِ ،هشاسداد ّوكبسي داًـگبُ ثب كٌؼت داؿتِ ثبؿٌذ اص عشف هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ هؼبدل 10دسكذ اص هجلؾ
كل هشاسدادّبي هدشي دس ػبل هزكَس ،گشًت پظٍّـي م ثب لحبػ ًوَدى ثشًٍذُ هَسد ًيبصا ثِ هدشي اػغب خَاّذ گشديذ .الصم ثِ ركش
اػت اػغبي گشًت پظٍّـي هـشٍط ثِ اػالم خبتوِ هشاسداد اص ػَي كبسكشهب خَاّذ ثَد.
هاده :12چٌبًچِ هدشي هٌبػجي ثِ هٌظَس تْيِ ٍ اخشاي هشاسدادّبي حَصُ ػالهت هَضَع ايي آييي ًبهِ كِ هَسد دسخَاػت
كٌؼت هي ثبؿذ دس داًـگبُ ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ ،هذيشيت تَػؼِ كٌبٍسي ػالهت داًـگبُ هدبص اػت اص عشين هؼبًٍت تحويوبت ٍ
كٌبٍسي داًـگبُ ثب ّوبٌّگي ديگش داًـگبّْب ًؼجت ثِ اًتخبة هدشي هٌبػت اهذام ًوبيذ.
هاده :13دس كَستي كِ ًتيدِ عشح يب هشاسداد هٌدش ثِ تَليذ هحلَل يب ثجت اختشاع ؿَد هدشي هكلق اػت حوَم هبدي ٍ
هؼٌَي داًـگبّشا هغبثن هوشسات خبسي ثجت اثذاع ٍ اختشاع دس ًظش ثگيشدّ .ش گًَِ اػتلبدُ هبدي ٍ هؼٌَي اص ًتبيح حبكل اص
هشاسدادّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ ثذٍى لحبػ حوَم داًـگبُ ٍ ثذٍى آگبّي ٍ اخبصُ هؼبًٍتتحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ هوٌَع هي
ثبؿذ.
هادهّ :14ش گًَِ اػتلبدُ اص ًبم ،آدسع ٍ ،آسم داًـگبُ سٍي هحلَالت يب كٌبٍسي هٌتح اص هشاسدادّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ ،كشكب
هٌَط ثِ تبييذ ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ ٍ كؼت هدَص كتجي اص هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ هي ثبؿذ.
هاده :15كليِ كؼبليتْبي هٌذسج دس ايي آييي ًبهِ ًجبيذ ثِ ٍظبيق اكلي آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ كؼبليتْبي دسهبًي ٍ اداسي اكشاد دخيل
دس هشاسداد ،لغوِ اي ٍاسد ًوبيذ.
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اص آًدبييكِ ّش گًَِ هشاسداد هَضَع آييي ًبهِ حبضش هجل اص ػوذ هشاسداد ،دس ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ /داًـكذُ /هشكض سؿذ /هشكض
تحويوبتي هَسد ثشسػي هشاس هي گيشد ،هؼئَليي ٍاحذّبي هشثَعِ يب ًوبيٌذُ ّبي ايـبى دس ؿَساّب دس ٌّگبم ثشسػي هشاسدادّب ثبيذ
ثِ ايي هَضَع تَخِ ٍيظُ داؿتِ ثبؿٌذ.
هاده  :16هؼئَليت هبًًَي ًبؿي اص اخشاي هَاسد هَضَع ايي آئيي ًبهِ ٍ سػبيت هوشسات هشثَعِ اص هجيل ثكبسگيشي ًيشٍي اًؼبًي،
اػتلبدُ اص تدْيضات ٍ هَاد آصهبيـگبّي ثش ػْذُ هدشي عشح هي ثبؿذ.
هاده  :17خجشاى كليِ خؼبسات احتوبلي ًبؿي اص تؼلل دس اخشاي عشح ّب ٍ يب هلَس دس اػتلبدُ اص دػتگبّْب ،تدْيضات
آصهبيـگبّي ٍ كبسگبّي ثؼْذُ هدشي عشح ثَدُ ٍ ثب تخللبت دس ايي صهيٌِ عجن آييي ًبهِ تخللبت كبسكٌبى /اًظجبعي داًـدَيبى
سكتبس خَاّذ ؿذ.
هاده :18اداسُ اهَسحوَهي داًـگبُ هَظق اػت دس كليِ هَاسديكِ هدشي هي ثبيؼت دس دكبع اص حوَم خَيؾ ٍ داًـگبُ ثِ هشاخغ
هبًًَي هشاخؼِ ًوبيذ هؼبضذتْبي حوَهي ٍ هضبيي الصم سا ثؼول آٍسد.
هاده  :19چٌبًچِ دس حيي اخشاي هشاسدادّبي هَضَع ايي آئيي ًبهِ ،ا ختالكي ثيي هدشي ٍ كبسكشهب پيؾ آيذ اػن اص ايٌكِ هشثَط ثِ
اخشاي عشح يب تلؼيش ٍ تؼجيش ّش يک اص هَاسد هشاسداد ثبؿذ ٍ عشكيي ًتَاًٌذ هَضَع اختالكبت سا اص ساُ تَاكن كيوب ثيي حل ٍ كلل
ًوبيٌذ اص عشين داٍسي هشكت اص ًوبيٌذُ ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ /داًـكذُ /هشكض سؿذ /هشكض تحويوبتيً ،وبيٌذُ هدشي ٍ ًوبيٌذُ
كبسكشهب هَضَع ثشسػي ٍ تلوين گيشي خَاّذ ؿذ .دس كَست ػذم حلَل ًتيدِ ،هشخغ حل ٍ كلل اختالكبت احتوبلي كويؼيَى
هَضَع هبدُ 94 -آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي داًـگبُ خَاّذ ثَد ٍ ساي كبدسُ ثشاي عشكيي الصم االخشا اػت .دس كَست ػذم حل
اختالف ،عشكيي هي تَاًٌذ هشاتت سا ثِ هشاخغ ريلالح اسخبع دٌّذ.
هاده :21اػوبل ّشگًَِ تـييش دس هلبد ايي آئيي ًبهِ ثب پيـٌْبد ؿَساي كٌبٍسي داًـگبُ ٍ تلَيت ّيئت سئيؼِ داًـگبُ كَست
خَاّذ پزيشكت.
هاده  :21ايي آييي ًبهِ دس  21هبدُ ٍ  14تجلشُ ،دس خشداد هبُ  1396ثِ اػتٌبد 000000خلؼِ ّيأت سئيؼِ داًـگبُ هَسد
تلَيت هشاس گشكت ٍ پغ اص اثالؽ الصم االخشا خَاّذ ثَد.
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