
 

 

 
 تصُية وامً راجغ تً ضراية فُق انؼادي ضغم اػضاي ٌيات ػهمي 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ضطايت فٛق اٌقبزٖ ـغً 
اظ ) افضبي ٘يأد فٍّي

 (مصُتات دَنت

لبْٔٛ الالذ پبضٖ اي اظ  (3) ثٗ اؼزٕبز ِبزٖ 17/1/1376٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ 
 (آِٛظـي ٚ پژٚ٘في )ِمطضاد ِطثٛط ثٗ پبيٗ حمٛق افضبي ضؼّي ٘يأد فٍّي 

 :  رمٛيت ّٔٛز1368ـبغً ٚ ثبظٔفؽزٗ زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ِمٛة 
 ضطايت فٛق اٌقبزٖ ـغً افضبي ٘يأد فٍّي ِفّٛي لبْٔٛ يبز ـسٖ 1/1/1376اظ ربضيد 

 : ثٗ ـطذ ظيط رقييٓ ِي ـٛز
 5/1ِطثي آِٛظـيبض 

 8/1ِطثي 
  25/2اؼزبزيبض 
 5/2زأفيبض 

  6/2اؼزبز 
 حؽٓ حجيجي -ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض

 

 

 

تصُية وامً در مُرد فُق انؼادي ضغم مطمُنيه لاوُن اصالح پاري اي از ممررات مرتُط تً پايً حمُق اػضاء رسمي ٌيات 
 ػهمي 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ِفٌّٛيٓ لبْٔٛ الالذ پبضٖ اي اظ ِمطضاد  (فٛق اٌقبزٖ ِرمٛق )فٛق اٌقبزٖ ـغً  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
ـبغً ٚ  (آِٛظـي ٚ پژٚ٘في )ِطثٛط ثٗ پبيٗ حمٛق افضبي ضؼّي ٘يأد فٍّي 

 ِٛضٛؿ ِمٛثبد اذيط 1368ثبظٔفؽزٗ زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ِمٛة 
 ثب ضفبيذ ـطايظ ظيط 1372اظ اٚي ؼبي « ٘يأد إِبي زؼزگب٘ٙبي اخطايي شي ضثظ 

 : پطزاذذ ِي ـٛز
افزجبضاد ِٛضز ٔيبظ اظ ِحً افزجبضاد ثٛزخٗ ِمٛة ٚ زضآِس٘بي اذزمبلي ِطثٛط رأِيٓ - 1

 .ـٛز
ثبض ِبٌي ٔبـي اظ اخطاي ايٓ رمٛيجٕبِٗ ِبٔـ اظ أدبَ ٚؽبيف ٚ ِؽإٌٚيزٙبي الٍي ٚ - 2

 .ضطٚضي زؼزگب٘ٙبي شي ضثظ ٔفٛز
 حؽٓ حجيجي -ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض

 

 

 

 
تصُية وامً درخصُظ فُق انؼادي ٌاي مخصُظ، مذيريت َ محرَميت اػضاي ٌيات ػهمي ضاغم در داوطگاٌٍا، 
 سسات َ مراكس آمُزش ػاني

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

اليحٗ  (1)اٌحبلي ثٗ ِبزٖ (2) ثٗ اؼزٕبز رجمطٖ 25/1/1378٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
لبٔٛٔي ِطثٛط ثٗ حساوثط ٚ حسالً حمٛق ِؽزرسِيٓ ـبغً، ثبظٔفؽزٗ ٚآِبزٖ ثٗ 

فٛق اٌقبزٖ ٘بي : اليحٗ لبٔٛٔي يبز ـسٖ رمٛيت ّٔٛز (8)ٚ ِبزٖ  -1358ِمٛة - ذسِذ
ِرمٛق، ِسيطيذ ِٚحطِٚيذ افضبي ٘يأد فٍّي ـبغً زض زأفگب٘ٙب، ِإؼؽبد ٚ 

ِطاوع آِٛظؾ فبٌي اظ ضلُ حساوثط حمٛق ِؽزرسِيٓ ـبغً، ثبظٔفؽزٗ ٚ آِبزٖ ثٗ 
- ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض . ذسِذ وٗ ٘ط ؼبي رقييٓ ِي ـٛز ِؽزثٕي ِي ثبـٕس

 حؽٓ حجيجي 

 

 
 



 
 تصُية وامً راجغ تً افسايص حمُق َ مساياي اػضاي ٌيات ػهمي داوطگاٌٍا َ مُسسات آمُزش َ پژٌَطي 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

 ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ِفزطن ٚظاضد فٍَٛ، رحميمبد ٚ 25/5/1383٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
فٕبٚضي ٚ ؼبظِبْ ِسيطيذ ٚ ثطٔبِٗ ضيعي وفٛض ٚ ثٗ اؼزٕبز الً يىمس ٚ ؼي ٚ ٘فزُ 

 :لبْٔٛ اؼبؼي خّٙٛضي اؼالِي ايطاْ رمٛيت ّٔٛز
حمٛق ٚ ِعايبي افضبي ٘يأد فٍّي زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظـي ٚ پژٚ٘في اظ 

 . افعايؿ ِي يبثس ( %10 ) ، ثٗ ِيعاْ زٖ زضلس 1383اثزساي ؼبي 
افعايؿ يبز ـسٖ اظ ِحً وّىٙبي زٌٚذ ٚ لطفٗ خٛيي زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظـي 
ٚ پژٚ٘في ٚ اظ عطيك رمٛيت الالذ فٛق اٌقبزٖ خصة رٛؼظ ٘يأد ٘بي إِبء رأِيٓ ِي 

 .گطزز
 ِحّسضضب فبضف -ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض

 

 
 

لاوُن تسري افسايص ضرية حمُق كاركىان مطمُل لاوُن وظاو ٌماٌىگ پرداخت كاركىان دَنت تً لضات َ اػضاي ٌيات 
 ػهمي داوطگاي ٌا َ مُسسات آمُزش ػاني 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ثٗ زٌٚذ اخبظٖ زازٖ ِي ـٛز ٘ط گٛٔٗ افعايؿ زض ضطيت حمٛق ِٛضٛؿ ِبزٖ يه لبْٔٛ  (لُاويهاظ ) ِبزٖ ٚاحسٖ
آِٛظـي ٚ )الالذ پبضٖ اي اظ ِمطضاد ِطثٛط ثٗ پبيٗ حمٛق افضبي ضؼّي ٘يأد فٍّي 

ـبغً ٚ ثبظٔفؽزٗ زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ِمٛة  (پژٚ٘في 
 ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي ٚ حمٛق لضبد ضا ثٗ پيفٕٙبز ٘يأري ِطوت اظ 16/12/1368

ٚظضاي فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي، ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي، زازگؽزطي ٚ زثيطوً 
ثبض .  افّبي ّٔبيس 1/1/1374ؼبظِبْ اِٛض ازاضي ٚ اؼزرساِي وفٛض رمٛيت ٚ اظ ربضيد 

ِبٌي ٔبـي اظ رفبٚد ظِبْ اخطاي لبْٔٛ ٚ ربضيد ِصوٛض اظ ِحً لطفٗ خٛيي زأفگب٘ٙب ٚ 
 لبْٔٛ ٔؾبَ 1 ِبزٖ 3ِعايبيي وٗ ثٗ ِٛخت رجمطٖ - رجمطٖ . لٖٛ لضبئيٗ رأِيٓ ذٛا٘س ـس

 ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي ثٗ ِمبِبد 13/6/1370ّ٘بٕ٘گ پطزاذذ وبضوٕبْ زٌٚذ ِمٛة 
 ّ٘بْ لبْٔٛ رقٍك ِي گيطز ثٗ ٔحٛي زض ِٛضز افضبء ٘يأد فٍّي 1 ِبزٖ 2ِٛضٛؿ رجمطٖ 

ٚاخساٌفطايظ ِحبؼجٗ ِٚٛضز فًّ لطاض گيطز وٗ اظ حمٛق ٚ ِعايبي ثبالرطيٓ ِطرجٗ ٘يأد 
فٍّي ثطذٛضزاض ٚ ِبثٗ اٌزفبٚد حمٛق ٚ ِعايبي ذٛز ضا ثب حفؼ فٕٛاْ ٘بي زأفگب٘ي 

 17 اظ ِحً رجمطٖ 1374ثبض ِبٌي ٔبـي اظ اخطاي ايٓ رجمطٖ زض ؼبي . ذٛز زضيبفذ ّٔبيٕس
 ) ٚ زض ؼٕٛاد ثقس ثب زضج زض ثٛزخٗ ؼبالٔٗ حساوثط اظ زٖ زضلس 1374لبْٔٛ ثٛزخٗ ؼبي 

 لبْٔٛ ٚلٛي ثطذي اظ زضآِس٘بي زٌٚذ ٚ ِمطف آْ زض 25افعايؿ ٚلٌٛي ِبزٖ  ( 10%
لبْٔٛ فٛق ِفزًّ ثط ِبزٖ ٚاحسٖ ٚ يه رجمطٖ زض خٍؽٗ . ِٛاضز ِقيٓ، رأِيٓ ذٛا٘س ـس

فٍٕي ضٚظ چٙبضـٕجٗ ِٛضخ زُ٘ آثبّٔبٖ يه ٘عاض ٚ ؼيمس ٚ ٘فزبز ٚ چٙبض ِدٍػ ـٛضاي 
فٍي اوجط .  ثٗ رأييس ـٛضاي ٔگٙجبْ ضؼيسٖ اؼذ17/8/1374اؼالِي رمٛيت ٚ زض ربضيد 

 ٔبعك ٔٛضي ضئيػ ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي 

 

 
لاوُن ضمُل استفادي از خذمات خارج از َلت اػضاء ٌيات ػهمي َ اػضاء غيرٌيات ػهمي داوطگاٌٍا َ مُسسات آمُزش 

  تً َزارت تٍذاضت، درمان َ آمُزش پسضكي 1365ػاني مصُب 
 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ِبزٖ ٚاحسٖ اظ ربضيد رمٛيت ايٓ لبْٔٛ زأفگبٖ ٘بي فٍَٛ پعـىي ٚ ِإؼؽبد آِٛظـي  (لُاويهاظ )ِبزٖ ٚاحسٖ 
ٚ پژٚ٘في ربثقٗ ٚ ٚاثؽزٗ ثٗ ٚظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ِفّٛي لبْٔٛ 

اؼزفبزٖ اظ ذسِذ ذبضج ا ظ ٚلذ ازاضي افضبء ٘يأد فٍّي ٚ افضبء غيط ٘يأد فٍّي 
 ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي ٧/5/1365زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي وفٛض ِمٛة 

ٚظاضد ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ٚؽبيف ٚ . ٚ الالحيٗ ٘بي ثقسي آْ ذٛا٘س ثٛز
اذزيبضاري وٗ زض لبْٔٛ ِعثٛض ثطاي ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ٌحبػ ـسٖ زض حسٚز ايٓ 

لبْٔٛ فٛق ِفزًّ ثط ِبزٖ ٚاحسٖ زض خٍؽٗ فٍٕي ضٚظ ؼٗ . لبْٔٛ فٙسٖ زاض ذٛا٘س ثٛز
 ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي رمٛيت ٚ زض ربضيد ١٣٧٠ـٕجٗ ِٛضخ ٘فزُ ِطزاز ِبٖ 

 . ثٗ رأييس ـٛضاي ٔگٙجبْ ضؼيسٖ اؼذ5/1370/١٣

 



 
 

لاوُن استفادي از خذمت خارج از َلت اداري اػضاء ٌيات ػهمي َ اػضاء غيرٌيات ػهمي داوطگاٌٍا َ مُسسات آمُزش 
 ػاني كطُر 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ثٗ ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي اخبظٖ زازٖ ِي ـٛز ثٕب ثٗ رفريك ذٛز اظ ذسِذ ذبضج  (لُاويهاظ ) ِبزٖ ٚاحسٖ
اظ ٚلذ ازاضي افضبء ٘يأد فٍّي ٚ ثٗ ِمساض ضطٚضد اظ ذسِبد افضبء غيط٘يأد فٍّي 

زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼػ اد آِٛظؾ فبٌي ٚ رحميمبري ثب ِٛافمذ آٔبْ زض ضـزٗ ٘بي 
ِرزٍف اؼزفبزٖ ٚ زض اظاء آْ حك اٌعحّٗ اي حساوثط ثطاثط حمٛق ٚ ِعايبي آٔبْ پطزاذذ 

ضـزٗ ٘بي ِفّٛي ايٓ ِبزٖ ٚاحسٖ رٛؼظ ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ - 1رجمطٖ . ّٔبيس
رسضيػ، رحميك ، ضإّ٘بئي زأفدٛ )ؼبفبد ِإؽف - 2رجمطٖ . فبٌي رقييٓ ذٛا٘س ـس

ثطاي وٍيٗ افضبء ٘يأد  (ٚ اِٛض ِحٌٛٗ اظ ؼٛي زأفگبٖ يب ِإؼؽٗ آِٛظؾ فبٌي 

 ؼبفذ زض ٘فزٗ 45 ؼبفذ ٚ ثطاي اـربق ِفّٛي ِبزح فٛق 30فٍّي رّبَ ٚلذ 
 ٚاحس زض ٘فزٗ ٚ ثطاي 10 رب 8اؼذ ٚ ِيعاْ رسضيػ ٚاحس٘بي ِإؽف ثطاي وٍيٗ افضبء اظ 

زض زٚضٖ ٘بي وبضـٕبؼي اضـس ٚ يب - 3رجمطٖ .  ثطاثط ِي ثبـس2افطاز ِفّٛي ِبزٖ فٛق 
زوزطاي ررممي، فضٛ ٘يأد فٍّي ِفّٛي ِبزٖ فٛق ِي رٛأس ثدبي حساوثط يه 

- 4رجمطٖ . چٙبضَ ٚاحس٘بي ِإؽف، ؼطپطؼزي ضؼبٌٗ ٘بي رحميمبري ضا ثقٙسٖ ثگيطز
ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي زض خٙذ افعايؿ رقساز زأفدٛ زض ضـزٗ ٘بي ِٛضز ٔيبظ 

وفٛض ِإؽف اؼذ ٘ط زأفىسٖ، زأفگبٖ يب ِإؼؽٗ آِٛظؾ فبٌي ضا وٗ اِىبْ زاـزٗ 
 ؼبفذ زض ٘فزٗ وٗ 30ثبظٔفؽزگبْ زأفگب٘ي ثب حضٛض - 5رجمطٖ . ثبـس زٚ ٚلزٗ ّٔبيس

 ٚاحس رسضيػ زض زأفگبٖ يب ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي زض آْ ثبـس ِي رٛإٔس 10 اٌي 8
فالٖٚ ثط زضيبفذ ِؽزّطي ثبظٔفؽزگي حك اٌعحّٗ اي ِقبزي حمٛق ِٚعايبي پبيخ 

آْ زؼزٗ اظ افضبء ٘يأد فٍّي - 6رجمطٖ . فٍّي لجً اظ ثبظٔفؽزگي ذٛز زضيبفذ ّٔبيٕس
وٗ ثٗ رمبضبي ذٛز رغييط ٚضقيذ اؼزرساِي زازٖ أس ِي رٛإٔس اظ ِبزح فٛق ثطِجٕبي 

ٚ ظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ - 7رجمطٖ . حمٛق ٚ ِعايبي لجً اظ رغييط ٚضقيذ اؼزفبزٖ ّٔبيٕس
فبٌي زض اخطاي ايٓ لبْٔٛ ِي رٛأس ثٗ رفريك ذٛز اظ ذسِبد زٚ ٚلزٗ رقساز ِٛضز ٔيبظ اظ 

افضبء غيط٘يأد فٍّي زأفىسٖ، زأفگبٖ يب ِإؼؽٗ آِٛظؾ فبٌي اؼزفبزٖ ّٔبيس ٚ 

زضاظاء آْ حساوثط ثطاثط حمٛق ٚ ِعايبي فضٛ غيط٘يأد فٍّي ثطاؼبغ آيئٓ ٔبِٗ اخطائي 
فٍَٛ أؽبٔي ٚ )آْ زؼزٗ اظ گطٚ٘ٙبي آِٛظـي - 8رجمطٖ . ايٓ لبْٔٛ پطزاذذ ّٔبيس

ِفّٛي ِٛضٛؿ  (اخزّبفي، فٍَٛ پبيٗ، فٕي ٚ ِٕٙسؼي، وفبٚضظي، ٕ٘ط ٚ زاِپعـىي 
ايٓ ِبزٖ ٚاحسٖ ِي ـٛٔس، وٗ زأفگبٖ يب ِإؼؽٗ آِٛظؾ فبٌي ِطثٛط ثزٛأس ؽطفيذ 

 ثطاثط 5/1پصيطؾ زأفدٛ زض ٘ط ِمغـ رحميٍي ضا ثبرٛخٗ ثٗ اِىبٔبد ِٛخٛز حسالً ثٗ 
 آْ گطٖٚ ثطؼبٔس، زض ِٛضز ِطاوع آِٛظؾ فبٌي وٗ 63 - 64ؽطفيذ پصيطؾ ؼبي رحميٍي 

ثطاي اٌٚيٓ ثبض زأفدٛ ِي پصيطٔس، ِإؼؽبد رحميمبري ٚ ِمبعـ وبضـٕبؼي اضـس ٚ 
پطزاذذ حك - 9رجمطٖ . ثبالرط، ارربش رمّيُ ثب ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ذٛا٘س ثٛز

ًِب زض ِمبثً رسضيػ ٚاحس٘بي اضبفي فالٖٚ ثط ٚاحس٘بي رّبَ ٚلذ ِغبثك  اٌعحّٗ اٌعا
 ذٛا٘س ثٛز ٚ ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ِي رٛأس رّبَ يب لؽّزي اظ رسضيػ 2رجمطٖ 

ٚاحس٘بي اضبفي فضٛ ٘يأد فٍّي ضا زض زأفگبٖ ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ِفبثٗ 
زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد - 10رجمطٖ . ثسْٚ پطزاذذ ٚخٗ اضبفي زيگط اؼزفبزٖ ّٔبيس

آِٛظؾ فبٌي ثب رٛافك ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ِي رٛإٔس لطاضزاز٘بي خساگبٔٗ ثٗ 
ِٕؾٛض اؼزفبزٖ اظ ذسِبد حطفٗ اي ٔؾيط اخطاي پطٚژٖ ٘بي ِفبٚضٖ اي زض وٍيٗ ظِيٕٗ ٘ب 

رٙيٗ عطحٙبي ِرزٍف ٚ اضائٗ ذسِبد آِٛظـي ٚ پژٚ٘في ثٗ ثرفٙبي زٚ ٌزي ٚ 
رجمطٖ . ذمٛلي ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ٔيبظِٕس ثب افضبء ٘يأد فٍّي ِٕقمس ّٔبيٕس

حك وبض أزفبفي زض  ( ؼبفذ لطاضزاز ثؽزٗ أس 45وٗ )اؼزفبزٖ وٕٕسگبْ اظ ايٓ لبْٔٛ - 11
ؼبيطزؼزگب٘ٙبي زٌٚزي ٚ غيطزٌٚزي ضا ٔساضٔس ِگط زض ضٚظ٘ب ٚ اٚلبد رقغيً ضؼّي ٚ يب 

اظ - 12رجمطٖ . ٚلذ ازاضي ذبضج اظ ٔيبظ زأفگبٖ ٚ ِإؼؽٗ آِٛظؾ فبٌي ِطثٛعٗ
ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ - 13رجمطٖ . ِبٌيبد وؽط ذٛا٘س ـس % 10پطزاذزٙبي ِصوٛض فمظ 

فبٌي ِإؽف اؼذ ّ٘ٗ ؼبٌٗ ثٛزخٗ ِٛضز ٔيبظ ثطاي اخطاي ايٓ ِبزٖ ٚاحسٖ ٚ ٔيع حساوثط 
آْ خٙذ ذطيس ردٙيعاد ٚ ٍِعِٚبد ٚ ؼبيط ٘عيٕٗ ٘بي ِطثٛعٗ ضا ثطآٚضز ٚ زض  % 25ثطاثط 

ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي - 14رجمطٖ . ضزيف ذبلي زض اليحٗ ثٛزخٗ ِٕؾٛض ّٔبيس
ِإؽف اؼذ حساوثط ؽطف ؼٗ ِبٖ اظ ربضيد رمٛيت ايٓ لبْٔٛ آئيٓ ٔبِٗ اخطائي آْ ضا رٙيٗ 

لبْٔٛ فٛق ِفزًّ ثط ِبزٖ ٚاحسٖ ٚ چٗ اضزٖ . ٚ ثطاي رمٛيت ثٗ ٘يأد ٚظيطاْ رمسيُ ّٔبيس
رجمطٖ زض خٍؽٗ ضٚظ ؼٗ ـٕجٗ ٘فزُ ِطزاز ِبٖ يىٙعاض ٚ ؼيمس ٚ ـمذ ٚ پٕح ِدٍػ 

.  ثٗ رأئيس ـٛضاي ٔگٙجبْ ضؼيسٖ اؼذ13/5/1365ـٛضاي اؼالِي رمٛيت ٚ زض ربضيد 
 اوجط ٘بـّي -ضئيػ ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي

 



 
 

ضاغم َ تازوطستً  (آمُزضي َ پژٌَطي)لاوُن اصالح پاري اي از ممررات مرتُط تً پايً حمُق اػضاء رسمي ٌيات ػهمي
 داوطگاي ٌا َ مُسسات آمُزش ػاني

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

 ـّؽي خسٚي حمٛق ِطرجٗ ٚ پبيٗ ٘يأد فٍّي ِٛضٛؿ 1369اظ اٚي فطٚضزيٓ ِبٖ ؼبي  (لُاويهاظ ) 1ِبزٖ 
آييٓ ٔبِٗ اؼزرساِي ٘يأد فٍّي زأفگبٖ رٙطاْ ثفطذ ظيط الالذ ِي  ( 15 )ِبزٖ 
فسز ِجٕب ثطاي ِطثي - 1حمٛق رجمطٖ = ضطيت حمٛق  (فسز ِجٕب + 5× پبيٗ ). گطزز

 رقييٓ ١٧٠،١45،١٢5،١٠٠،9٠آِٛظـيبض، ِطثي، اؼزبزيبض، زأفيبض ٚ اؼزبز ثٗ رطريت ثطاثط 
زض لجبي ٘ط  (آِٛظـي ٚ پژٚ٘في )ثٗ افضبي ضؼّي ٘يأد فٍّي - 2رجمطٖ . ِي ـٛز

يه ؼبي ذسِذ لبثً لجٛي زض اِٛض آِٛظـي ٚ پژٚ٘في ٚ يب ِفبغً ِسيطيذ يه پبيٗ 
 . رطفيـ افغبء ِي گطزز

ايٓ لبْٔٛ اظ چٙبض لس ضيبي  (1) ضطيت حمٛق ِٛضٛؿ ِبزٖ 1369اظ اٚي فطٚضزيٓ ِبٖ ؼبي  (لُاويهاظ ) 2ِبزٖ 
 . ثٗ يىٙعاض ٚ زٚيؽذ ضيبي افعايؿ زازٖ ِي ـٛز

زٌٚذ ِىٍف اؼذ حساوثط ؽطف ِسد ـؿ ِبٖ اظ ربضيد رمٛيت ايٓ لبْٔٛ ثب پيفٕٙبز  (لُاويهاظ ) 3ِبزٖ 
ٚظاضريٓ فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ٚ ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي فٛق اٌقبزٖ ـغً 
افضبي ٘يأد فٍّي ِفّٛي ايٓ لبْٔٛ ضا ثطاؼبغ ِطارت زأفگب٘ي ٚ اضظؾ ـغً ٚ 

 . ؼرزي ٚ ٔحٖٛ أدبَ وبض آٔبْ رقييٓ ّٔبيس

حمٛق ثبظٔفؽزگي ِفٌّٛيٓ ايٓ لبْٔٛ وٗ اظ ربضيد اخطاي ايٓ لبْٔٛ ثٗ ثقس ثبظٔفؽزٗ  (لُاويهاظ ) 4ِبزٖ 
ِي ـٛٔس ِغبثك آذطيٓ ِطرجٗ ٚ پبيٗ ٕ٘گبَ ثبظٔفؽزگي ذٛا٘س ثٛز ٚ زض ٘يچ ِٛضز اظ 

حمٛق - رجمطٖ . ثبالرطيٓ حمٛق ثبظٔفؽزگي ٚ لبْٔٛ اؼزرساَ وفٛضي وّزط ٔرٛا٘س ثٛز
ثبظٔفؽزگي افضبي ٘يأد فٍّي وٗ لجً اظ ربضيد اخطاي ايٓ لبْٔٛ ثبظٔفؽزٗ ـسٖ أس 

ٚ ٔيع حمٛق ٚؽيفٗ اظ وبضافزبزگي ٚ ٚؽيفٗ ٚاضس آٔبْ اظ ربضيد اخطاي ايٓ لبْٔٛ ثٗ ِيعاْ 
 . افعايؿ ِي يبثس ( %20 )ثيؽذ زضلس 

اظ زضآِس ِفّٛي ِبٌيبد حمٛق افضبي ٘يأد فٍّي ِٛضٛؿ ايٓ لبْٔٛ ثب ضفبيذ  (لُاويهاظ ) 5ِبزٖ 
ثٗ فٕٛاْ ِبٌيبد  ( %10 )ِقبفيزٙبي ِمطض زض لبْٔٛ ِبٌيبرٙبي ِؽزميُ حساوثط زٖ زضلس 

 . وؽطذٛا٘س ـس

اظ ربضيد اخطاي ايٓ لبْٔٛ، لبْٔٛ اؼزفبزٖ اظ ذسِذ ذبضج اظ ٚلذ ازاضي افضبي ٘يأد  (لُاويهاظ ) 6ِبزٖ 
فٍّي ٚ افضبي غيط ٘يأد فٍّي زأفگبٖ ٘ب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي وفٛض ِمٛة 

 ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي ٌغٛ ِي گطزز افزجبضاد پيؿ ثيٕي ـسٖ ثطاي اخطاي 7/5/1365
ٚظاضريٓ فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ - رجمطٖ . لبْٔٛ ِعثٛض خٙذ اخطاي ايٓ لبْٔٛ ِٕؾٛض ذٛا٘س ـس

فبٌي ٚ ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ِي رٛإٔس اظ ذسِذ ذبضج اظ ٚلذ ازاضي 
افضبي غيط ٘يأد فٍّي زأفگبٖ ٘ب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ٚ رحميمبري اؼزفبزٖ ٚ 

 . زض اظاء آْ حك اٌعحّٗ اي حساوثط ثطاثط حمٛق ٚ ِعايبي ِؽزّط ثٗ آٔبْ پطزاذذ ّٔبيٕس

ايٓ لبْٔٛ رٛؼظ ٚظاضريٓ  (6)ٚ رجمطٖ ِبزٖ  (1)ِبزٖ  (2)آييٓ ٔبِٗ ٘بي الظَ رجمطٖ  (لُاويهاظ ) 7ِبزٖ 
 . فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ٚ ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي رٙيٗ ذٛا٘س ـس

 . وٍيٗ لٛأيٓ ِغبيط ثب ايٓ لبْٔٛ ٌغٛ ِي ـٛز (لُاويهاظ ) 8ِبزٖ 

وٍيٗ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ٚ رحميمبري ٚاثؽزٗ ثٗ ٚظاضرربٔٗ ٘ب ٚ ؼبظِبٔٙبي زٌٚزي  (لُاويهاظ ) (اٌحبلي ) 9ِبزٖ 
وٗ ثطاؼبغ ضٛاثظ لبٔٛٔي رأؼيػ ـسٖ يب ِي ـٛٔس زض لٛضري وٗ آئيٓ ٔبِٗ 

آِٛظـي ٚ )اؼزرساِي ٘يأد فٍّي زأفگبٖ رٙطاْ ضا زض ِٛضز افضبي ٘يأد فٍّي 
ذٛز اخطاء ٚ ٚضقيذ اؼزرساِي ٚ فٍّي آٔبْ ضا ثب ِمطضاد آئيٓ ٔبِٗ ِعثٛض ٚ  (پژٚ٘في

آئيٓ ٔبِٗ اضرمبء افضبي ٘يأد فٍّي زأفگبٖ ٘ب رغجيك ّٔبيٕس ِفّٛي ِمطضاد ايٓ 
ِٛؽفٕس اظ ٚظاضرربٔٗ ٘ب ٚ  (9)ٚظاضرربٔٗ ٘بي ِفّٛي ِبزٖ - رجمطٖ . لبْٔٛ ذٛإ٘س ثٛز

لبْٔٛ فٛق ِفزًّ ثط ٘فذ ِبزٖ ٚ . ٔؾطذٛا٘ي ّٔبيٕس (7ٚ3)ِإؼؽبد ِفّٛي ِٛاز 
چٙبض رجمطٖ زض خٍؽٗ فٍٕي ضٚظ چٙبضـٕجٗ ـبٔعزُ٘ اؼفٕس ِبٖ يىٙعاض ٚ ؼيمس ٚ 

 ثٗ رأييس 26/12/1368ـمذ ٚ ٘فذ ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي رمٛيت ٚ زض ربضيد 
 ِدٍػ ـٛضاي 22/2/1372ثطاؼبغ ِمٛثٗ ِٛضخ (1. ـٛضاي ٔگٙجبْ ضؼيسٖ اؼذ

 ضٚظٔبِٗ ضؼّي 16/1/69-13132ٔمً اظ ـّبضٖ -1.  اٌحبق ـسٖ اؼذ9اؼالِي ِبزٖ 
 ِٙسي وطٚثي - ضئيػ ِدٍػ ـٛضاي اؼالِي 

 



 
 

ضرية حمُق افراد مُضُع لاوُن تسري افسايص ضرية حمُق كاركىان مطمُل لاوُن وظاو ٌماٌىگ پرداخت كاركىان 
ً لضات َ اػضاي ٌيات ػهمي ػهمي داوطگاٌٍا   دَنت ت

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ٖ   (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ   ٘ـ 32755د 5280: ـّبض
  1384.02.03: ربضيد 

 ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ِفزطن ٚظاضرربٔٗ ٘بي 21/1/1384٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ 
زازگؽزطي، ثٙساـذ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي، فٍَٛ، رحميمبد ٚ فٕبٚضي ٚ ؼبظِبْ 

ِسيطيذ ٚ ثطٔبِٗ ضيعي وفٛض ٚ ثٗ اؼزٕبز ِبزٖ ٚاحسٖ لبْٔٛ رؽطي افعايؿ ضطيت حمٛق 
وبضوٕبْ ِفّٛي لبْٔٛ ٔؾبَ ّ٘بٕ٘گ پطزاذذ وبضوٕبْ زٌٚذ ثٗ لضبد ٚ افضبي ٘يأد 

 :رمٛيت ّٔٛز- 1374ِمٛة -فٍّي زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي 

 پٕح ٘عاض ٚ ٘فزمس ٚ چًٙ 1/1/1384ضطيت حمٛق افطاز ِٛضٛؿ لبْٔٛ يبز ـسٖ اظ ربضيد 
 .ضيبي رقييٓ ِي ـٛز (5740)

 ِحّسضضب فبضف - ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض 

 

 
 

 

 تصُية وامً راجغ تً افسايص حمُق َ مساياي اػضاي ٌيات ػهمي داوطگاٌٍا َ مُسسات آمُزش َ پژٌَطي 
 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

 ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ِفزطن ٚظاضد فٍَٛ، رحميمبد ٚ 25/5/1383٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ

فٕبٚضي ٚ ؼبظِبْ ِسيطيذ ٚ ثطٔبِٗ ضيعي وفٛض ٚ ثٗ اؼزٕبز الً يىمس ٚ ؼي ٚ ٘فزُ 
 :لبْٔٛ اؼبؼي خّٙٛضي اؼالِي ايطاْ رمٛيت ّٔٛز

حمٛق ٚ ِعايبي افضبي ٘يأد فٍّي زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظـي ٚ پژٚ٘في اظ 
 . افعايؿ ِي يبثس ( %10 ) ، ثٗ ِيعاْ زٖ زضلس 1383اثزساي ؼبي 

افعايؿ يبز ـسٖ اظ ِحً وّىٙبي زٌٚذ ٚ لطفٗ خٛيي زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظـي 
ٚ پژٚ٘في ٚ اظ عطيك رمٛيت الالذ فٛق اٌقبزٖ خصة رٛؼظ ٘يأد ٘بي إِبء رأِيٓ ِي 

 .گطزز
 ِحّسضضب فبضف -ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض

 

 

 

وظرات تيىىذگان 

ایٓ ذجط فبلس ٔؾط ِی ثبـس 

وامً درخصُظ فُق انؼادي ٌاي مخصُظ، مذيريت َ محرَميت اػضاي ٌيات ػهمي ضاغم در داوطگاٌٍا، مُسسات َ 
 مراكس آمُزش ػاني

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

اليحٗ  (1)اٌحبلي ثٗ ِبزٖ (2) ثٗ اؼزٕبز رجمطٖ 25/1/1378٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
لبٔٛٔي ِطثٛط ثٗ حساوثط ٚ حسالً حمٛق ِؽزرسِيٓ ـبغً، ثبظٔفؽزٗ ٚآِبزٖ ثٗ 

فٛق اٌقبزٖ ٘بي : اليحٗ لبٔٛٔي يبز ـسٖ رمٛيت ّٔٛز (8)ٚ ِبزٖ  -1358ِمٛة - ذسِذ
ِرمٛق، ِسيطيذ ِٚحطِٚيذ افضبي ٘يأد فٍّي ـبغً زض زأفگب٘ٙب، ِإؼؽبد ٚ 

ِطاوع آِٛظؾ فبٌي اظ ضلُ حساوثط حمٛق ِؽزرسِيٓ ـبغً، ثبظٔفؽزٗ ٚ آِبزٖ ثٗ 
- ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض . ذسِذ وٗ ٘ط ؼبي رقييٓ ِي ـٛز ِؽزثٕي ِي ثبـٕس

 حؽٓ حجيجي 

 



 
 

تصُية وامً در مُرد فُق انؼادي ضغم مطمُنيه لاوُن اصالح پاري اي از ممررات مرتُط تً پايً حمُق اػضاء رسمي ٌيات 
 ػهمي 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ِفٌّٛيٓ لبْٔٛ الالذ پبضٖ اي اظ ِمطضاد  (فٛق اٌقبزٖ ِرمٛق )فٛق اٌقبزٖ ـغً  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
ـبغً ٚ  (آِٛظـي ٚ پژٚ٘في )ِطثٛط ثٗ پبيٗ حمٛق افضبي ضؼّي ٘يأد فٍّي 

 ِٛضٛؿ ِمٛثبد اذيط 1368ثبظٔفؽزٗ زأفگب٘ٙب ٚ ِإؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ِمٛة 
 ثب ضفبيذ ـطايظ ظيط 1372اظ اٚي ؼبي « ٘يأد إِبي زؼزگب٘ٙبي اخطايي شي ضثظ 

 : پطزاذذ ِي ـٛز
افزجبضاد ِٛضز ٔيبظ اظ ِحً افزجبضاد ثٛزخٗ ِمٛة ٚ زضآِس٘بي اذزمبلي ِطثٛط رأِيٓ - 1

 .ـٛز

ثبض ِبٌي ٔبـي اظ اخطاي ايٓ رمٛيجٕبِٗ ِبٔـ اظ أدبَ ٚؽبيف ٚ ِؽإٌٚيزٙبي الٍي ٚ - 2
 .ضطٚضي زؼزگب٘ٙبي شي ضثظ ٔفٛز

 حؽٓ حجيجي -ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض

 

 
 

 

 
 تصُية وامً راجغ تً پرداخت فُق انؼادي حك محرَميت از مطة َ اصالحيً تؼذي 

 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

 لبْٔٛ ٔؾبَ ّ٘بٕ٘گ پطزاذذ 6 ثٗ اؼزٕبز ِبزٖ 7/2/1373٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
 :  رمٛيت ّٔٛز1371وبضوٕبْ زٌٚذ ِمٛة 

اخبظٖ زازٖ ِي ـٛز ثٗ وٍيٗ زاضٔسگبْ ِسضن زوزطا زض ضـزٗ ٘بي گطٖٚ پعـىي 
ٚ پيطاپعـىي ٚ  (پعـىي، زٔسأپعـىي، زاِپعـىي، زاضٚؼبظي ٚ فٍَٛ آظِبيفگب٘ي )

 زض زؼزگب٘ٙبي ِفّٛي لبْٔٛ ٔؾبَ ّ٘بٕ٘گ پطزاذذ وبضوٕبْ 1«ِفبغً»ثٙساـزي 
وٗ آْ ضا ثب ّ٘بٕ٘گي ؼبظِبْ ِسيطيذ ٚ ثطٔبِٗ ضيعي وفٛض اخطا ّٔٛزٖ أس ٚ »زٌٚذ 

پؽزٙبي ؼبظِبٔي وٗ زض ضـزٗ ٘بي ثٙساـزي ٚ زضِبٔي ٚ ِفبغً زاِپعـىي، 
 ، يه ِبٖ حمٛق ٚ فٛق اٌقبزٖ ـغً ثٗ 2«وفبٚضظي ٚ يب ِحيظ ظيؽذ ررميك ِي يبثس 

حؽٓ -ِقبْٚ اٚي ضئيػ خّٙٛض. فٕٛاْ فٛق اٌقبزٖ حك ِحطِٚيذ اظ ِغت پطزاذذ ـٛز
 حجيجي 

زضزؼزگب٘ٙبي » لجً اظ فجبضد » 14/2/1384الالحيٗ ثٗ ِٛخت ِمٛثٗ ِٛضخ  (1ٚ2
وبضوٕبْ زٌٚذ »ِي ـٛز ٚ پػ اظ فجبضد « وٗ»خبيگعيٓ ٚاژٖ « ٚاژٖ ِفبغً« ِفّٛي 

وٗ آْ ضا ثب ّ٘بٕ٘گي ؼبظِبْ ِسيطيذ ٚ ثطٔبِٗ »فجبد ـبغً ٘ؽزٕس حصف ٚ فجبضد 
ضيعي وفٛض اخطا ّٔٛزٖ أس ٚ پؽزٙبي ؼبظِبٔي وٗ زض ضـزٗ ٘بي ـغٍي ضؼزٗ ٘بي 
ثٙساـزي ٚزضِبٔي ٚ ِفبغً زاِپعـىي، وفبٚضظي ٚ يب ِحيظ ظيؽذ ررميك ِي 

 .افعٚزٖ ـسٖ اؼذ« يبثس

 

 
 

 تً 26/9/66 لاوُن پرداخت حك محرَميت از مطة مصُب 2 مادي 1تصُية وامً ٌيات َزيران در مُرد تسري مفاد تثصري 
 كهيً اػضاي ٌيات ػهمي َ ضاغهيه پيراپسضكي داوطكذي ٌا َ آمُزضكذي ٌاي دامپسضكي 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

 ِٛضخ 20338/6707/72 ثٕب ثٗ پيفٕٙبز ـّبضٖ 18/2/1368٘يأد ٚظيطاْ زض خٍؽٗ ِٛضخ  (مصُتات دَنتاظ ) ِمٛثٗ
 :  ٚظاضد فطٕ٘گ ٚ آِٛظؾ فبٌي ِمطض ّٔٛزٔس2/12/1367

 لبْٔٛ پطزاذذ حك ِحطِٚيذ اظ ِغت ِمٛة 2ِفبز آييٓ ٔبِٗ اخطائي رجمطٖ يه ِبزٖ 
 ثٗ وٍيٗ افضبي ٘يأد 14/8/67 ِٛضخ 595د /80738 ِٛضٛؿ رمٛيجٕبِٗ ـّبضٖ 22/9/66



 

فٍّي ٚ ـبغٍيٓ پيطاپعـىي زأفىسٖ ٘ب ٚ آِٛظـىسٖ ٘بي زاِپعـىي ٔيع رؽطي 
 .زاضز

 ِيطحؽيٓ ِٛؼٛي-ٔرؽذ ٚظيط

 

 
 

 تسٍيالت َيژي اػضاء ٌيات ػهمي ايثارگر 
 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ثب رٛخٗ ثٗ اِزيبظاد ِٕؾٛض ـسٖ ثطاي ايثبضگطاْ ِفّٛي لبْٔٛ اؼزرساَ وفٛضي ِٛاضز  (ديگراظ ) رؽٙيالد ٚيژٖ
 .ظيط ٔيع زض ِٛضز افضبء ٘يأد فٍّي ايثبضگط ثٗ رمٛيت ضؼيس

 : رطفيـ پبي1ٗ
 ثب رٛخٗ ثٗ ايٕىٗ ِطرجٗ فضٛ ٘يأد فٍّي يه ـبذك لطًفب فٍّي ٚ ِؽزمً اظ 1-1

ؼبثمٗ ٚ ؼٕٛاد ذسِذ اؼذ، اضرمبء ِطرجٗ ايٓ افضبء وّبوبْ ربثـ ِمطضاد آييٓ ٔبِٗ 
 .اضرمبء ِي ثبـس

 . رطفيقبد ثقسي ايٓ افضبء ِفّٛي ِمطضاد آييٓ ٔبِٗ رطفيـ اؼذ1-2
 :ؼبفبد ذسِذ ِٛؽف- 2

 ٘ـ ِٛضخ 160د  /4058زض ِٛضز وؽط ؼبفذ ذسِذ خبٔجبظاْ ِٛضٛؿ رمٛيت ٔبِٗ ـّبضٖ 
 ٘يأد ِحزطَ ٚظيطاْ ِمطض گطزيس گطٚ٘ٙبي آِٛظـي ثب رٛخٗ ثٗ رٛأبيي 6/5/1370

خؽّي فضٛ ٘يأد فٍّي خبٔجبظ ثطٔبِٗ آِٛظـي آٔبْ ضا رٕؾيُ ّٔبيٕس ٚ وؽط ؼبفبد 
وبض ثب رٛخٗ ثٗ خسٚي ِٛضٛؿ رمٛيت ٔبِٗ فٛق االـبضٖ اظ ؼبفبد ذسِذ ِٛؽف ٘فزگي 

 . وؽط گطزز ( ؼبفذ ذسِذ ٘فزگي40 )
 : حك اٌزسضيػ- 3

ثيفزط اظ حك اٌزسضيػ  % 10حك اٌزسضيػ افضبي ٘يأد فٍّي خبٔجبظ ٚ آظازٖ ثٗ ِيعاْ 
 آئيٓ ٔبِٗ حك اٌزسضيػ لبثً پطزاذذ 2رقييٓ ـسٖ ثطاي ِطرجٗ فٍّي فضٛ ِٛضٛؿ ِبزٖ 

زض ِٛضز ِسضؼيٓ حك اٌزسضيؽي وٗ فضٛ ٘يأد فٍّي ّٔي ثبـٕس حك اٌزسضيػ . اؼذ
 آئيٓ ٔبِٗ 2آٔبْ ثطاؼبغ ضطيت رقييٓ ـسٖ ثطاي يه زضخٗ رحميٍي ثبالرط ِٛضٛؿ ِبزٖ 

 .حك اٌزسضيػ لبثً پطزاذذ اؼذ
 : ظِبْ ٚ ٔحٖٛ احزؽبة ؼٛاثك-4

اِزيبظاد پيؿ ثيٕي ـسٖ حؽت ِٛضز اظ ظِبْ رمٛيت ٚ اخطاي ِمط ضاد زض ِٛضز 
ِفٌّٛيٓ لبْٔٛ اؼزرساَ وفٛضي لبثً اخطا ِي ثبـس ٚ زض ٘ط ِٛضز گٛا٘ي ٘بي لبزضٖ 

اظ ؼزبز ضؼيسگي ثٗ اِٛض آظازگبْ، ؼپبٖ پبؼساضاْ، خٙبز ؼبظٔسگي ٚ ؼزبز ثبظؼبظي 
 . ِٕبعك خٕگي حؽت ِٛضز ِالن فًّ ِي ثبـس

زض ِٛاضزي وٗ فطزي لجً اظ فضٛيذ زض ٘يأد فٍّي زض خجٙٗ ذسِذ ّٔٛزٖ ٚ ثٗ فٕٛاْ 
خبٔجبظ، آظازٖ ٚ ايثبضگط ـٕبذزٗ ـسٖ ثبـس اظ ربضيد رأييس لالحيزٙبي فٍّي ٚ فِّٛي ٚ 
فضٛيذ زض ٘يأد فٍّي ِي رٛأس اظ اِزيبظاد ِٛضٛؿ ايٓ زؼزٛضاٌقًّ اؼزفبزٖ ّٔبيس ٚ 

ٔؽجذ ثٗ لجً اظ آْ ِفّٛي ِمطضاد ِطثٛط ثٗ ِفٌّٛيٓ لبْٔٛ اؼزرساَ وفٛضي ذٛا٘س 
 .ثٛز

 

 
 

 (2پيُست ضماري )ممررات مرتُط تً اػضاي رسمي غيرتماو َلت ٌيأت ػهمي 

 : مته لاوُن  :ػىُان لاوُن

ثٗ اؼزبزاْ ٚ زأفيبضاْ غيط رّبَ ٚلذ وٗ ِفّٛي پطزاذذ وؽٛض ثبظٔفؽزگي وفٛضي  (ديگراظ ) 1ِبزٖ 
 ثب رٛخٗ ثٗ لٛأيٓ ٚ ِمطضاد ؼبثك اؼزحمبق رطفيـ زاضٔس 1/7/1347٘ؽزٕس ٚ رب ربضيد 

اثزساء عجك ّ٘بْ ِمطضاد يه پبيٗ رطفيـ افغبء ِي ـٛز ؼپػ زض ٘ط ِطرجٗ وٗ ٘ؽزٕس 
اؼزبزيبضاْ ضؼّي غيطرّبَ ٚلذ ٔيع زض ِطرجٗ اؼزبزيبضي رثجيذ ِي . رثجيذ ِي ـٛٔس 

 آييٓ ٔبِٗ 10پبيٗ افضبء ضؼّي غيطرّبَ ٚلذ ٘يبد فٍّي ثٗ پبيٗ اي عجك ِبزٖ .گطزٔس
اؼزرساِي ٘يبد فٍّي رجسيً ذٛا٘س ـس وٗ حمٛق آْ ثطاثط ثب رمطيت اضبفي حمٛق 

زض لٛضري وٗ ِجٍغ حمٛق آْ ثطاثط ثب رمطيت اضبفي حمٛق ؼبثك . ؼبثك ٔعزيىزط ثبـس
زضلٛضري وٗ ِجٍغ حمٛق فضٛ ٘يبد فٍّي پػ اظ رغجيك ٚضـ . ٔعزيىزط ثبـس

اؼزرساِي ثب ِمطضاد ايٓ آييٓ ٔبِٗ اظ حمٛلي وٗ عجك ايٓ ِمطضاد ِؽزحك زضيبفذ آْ 
. اؼذ وّزط ـٛز رفبٚد ايٓ زٚ ِجٍغ ضاثٗ فٕٛاْ رفبٚد رغجيك حمٛق زضيبفذ ذٛا٘س وطز



 

زضِٛضز افضبء ضؼّي غيطرّبَ ٚلذ ٘يبد فٍّي ٚاحس خسٚي حمٛق ِٛضٛؿ – رجمطٖ 
 .  آييٓ ٔبِٗ اؼزرساِي ٘يبد فٍّي ٔمف ٚاحس خسٚي ِصوٛض رقييٓ ِي ـٛز10ِبزٖ 

زاضٔسگبْ فقٍي پبيٗ ٘بي پعـىي وٗ زض ثيّبضؼزبْ ٘ب ٚ زضِبٔگب٘ٙب ٚ ثرؿ ٘بي  (ديگراظ ) 2ِبزٖ 
زأفىسٖ ٘بي پعـىي ، زاضٚؼبظي، زٔبزٔپعـىي،  زاِپعـىي ٚ ثٙساـذ ذسِذ ِي 

ّٔبيٕس ؽطف يه ؼبي اظ ربضيد رمٛيت ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثب يىي اظ ِطارت اؼزبزي،  زأفيبضي ، 
 :اؼزبزيبضي ثٗ رطريت ظيط رغجيك زازٖ ذٛإ٘س ـس

 .ضٚؼبي زضِبٔگب٘ٙبي ؼبزٖ ثب اؼزبزيبضي- 1
 .ضؤؼبي زضِبٔگب٘ٙبي ثب حك آِٛظؾ ٚ ضؤؼبي ثرؿ ٘بي ٚاثؽزٗ ثب زأفيبضي- 2
 .ضؤؼبي ثرؿ ثب اؼزبزي- 3

 .  فًّ ذٛا٘س ـس1ثطاي رجسيً پبيٗ آٔبْ عجك ِبزٖ – رجمطٖ 

ثطاي رغييط ِطرجٗ اظ اؼزبزيبضي ٔيّٗ ٚلذ ثٗ زأفيبضي ٔيّٗ ٚلذ فالٖٚ ثط ضفبيذ ـطايظ  (ديگراظ ) 3ِبزٖ 
 ؼبي رٛلف زض ِمبَ 6 آييٓ ٔبِٗ اؼزرساِي ٘يبد فٍّي حسالً 8ِمطض زضِبزٖ 

اؼزبزيبضي يب ِقبزي آْ زض ِٛؼؽبد آِٛظؾ فبٌي ٚ يب رحميمبري ِٛضز لجٛي زأفگبٖ 

 .الظَ اؼذ

ثطاي رغييط ِطرجٗ اظ زأفيبضي ٔيّٗ ٚلذ ثٗ اؼزبزي ٔيّٗ ٚلذ فالٖٚ ثط ضفبيذ ـطايظ  (ديگراظ ) 4ِبزٖ 
 ؼبي رٛلف زض ِمبَ 7 آييٓ ٔبِٗ اؼزرساِي ٘يبد فٍّي حسالً 9ِمطض زض ِبزٖ 

 .زأفيبضي ضطٚضي اؼذ

 ؼبفذ زض ٘فزٗ ِي ثبـس وٗ زض 20ؼبفبد وبض افضبي ٘يأد فٍّي ٔيّٗ ٚلذ الالً  (ديگراظ ) 5ِبزٖ 
آغبظ ٘ط ٔيُ ؼبي رحميٍي عجك ثطٔبِٗ گطٖٚ ِطثٛط وٗ ثٗ رمٛيت ضئيػ زأفىسٖ يب 

ِإؼؽٗ ِي ضؼس رقييٓ ٚ لطف آِٛظؾ ٚ پژٚ٘ؿ ٚ ضإّ٘بئي زأفدٛيبْ ٚ ؼبيط اِٛض 
 ؼبفذ 6ٚ ٚؽبيف ِحٌٛٗ ِي ـٛز ٚ ثٙط حبي ؼبفبد رسضيػ ٔؾطي زض ٘فزٗ ثيؿ اظ 

 .ٔرٛا٘س ثٛز

٘طگبٖ اؼزبزاْ، زأفيبضاْ ٚ اؼزبزيبضاْ ٔيّٗ ٚلذ زاٚعٍت أدبَ ذسِذ رّبَ ٚلذ  (ديگراظ ) 6ِبزٖ 
ثبـٕس زض لٛضد ٚخٛز افزجبض ٚ احزيبج ٚ ّ٘چٕيٓ فطاُ٘ ثٛزْ ٚؼبيً وبض رّبَ ٚلذ ثٗ 

پيفٕٙبز ِسيط گطٖٚ ٚ رأييس ضئيػ زأفىسٖ يب ِإؼؽٗ ثٗ حىُ ضئيػ زأفگبٖ يب 
ِإؼؽٗ ثٗ حىُ ضئيػ زأفگبٖ ٚضـ آٔبْ ثب پبيٗ اي وٗ زاضا ثٛزٖ أس ثٗ رّبَ ٚلذ رجسيً 

 .ذٛا٘س ـس

، 18افضبء ضؼّي ٔيّٗ ٚلذ ٘يأد فٍّي ثب ضفبيذ ِمطضاد ايٓ پيٛؼذ ِفّٛي ِٛاز  (ديگراظ ) 7ِبزٖ 
 ٚ ِمطضاد ِطثٛط ثٗ 33 ، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19

 .فمً ثبظٔفؽزگي ِي ثبـس

 

 
 


