بسمه تعالی
اػبػٌبهِ
هجوـ خيشيي ػالهت كـَس
داًـگبُ فلَم ثْضيؼتی ٍ تَاًجخـی
ّشكِ ًفؼی سا حيبت ثخـذ هخل آى اػت كِ توبم هشدم سا حيبت ثخـيذُ
هقذهِ
ديي هقذع اػالم ثقٌَاى هكتجی اجتوبفی ٍ اًؼبى ػبص اكل هـبسكت ٍ هؼئَليت ّوگبًی دس پيـجشد اّذاف
اجتوبفی سا هجٌبي حشكت جبهقِ ثؼَي تقبلی ؿٌبختِ اػت ٍ ثبٍسّبي ديٌی ٍ غيشت هلی هشدم ايشاى دس تبسيخ
افتخبسآفشيي ايي ػشصهيي ًيض ّوَاسُ تكيِ گبُ ٍ پـتيجبى ػتوذيذگبى ٍهحشٍ هبى ثبتَجِ ثِ سفبيت اكَل اخالقی ٍ اًؼبًی
ثَدُ اػت.
اهشٍصُ كليِ كـَسّبي دًيب ثخلَف كـَسّبي تَػقِ يبفتِ ٍ دس حبل تَػقِ آًچٌبى ثِ اّويت ثْذاؿت ٍ ػالهت
ٍاقفٌذ كِ جبهـ تشيي كوك ّبي آًبى دس قبلت هؼبفذت ّبي ثْذاؿتی ٍ ػبلن ػبصي هحيظ ثـشي دس جْبى ػَم دس صهشُ
اسجحتشيي تجليغبت ٍ فشآيٌذّبي آًبى قشاس هیگيشد.
كـَس اػالهی ايشاى ثقٌَاى پشچن داس اػالم ًبة هحوذي (ف) اّن ٍؽبيف دػتگبُ ّبي كـَسي سا دس جْت حفؼ
ٍ استقبء ثْذاؿت قلوذاد ًوَدُ ٍضوي فول ثِ تقبلين قشآًی ٍ ديٌی دس صهیًِ ثْذاؿت ٍ ػالهت پيـبٌّگ فلَم ٍ فٌَى
پيـگيشي ٍ فلن پضؿكی اجتوبفی دس هحذٍدُ خبٍسهيبًِ هیثبؿذ.
دس ّويي ساػتب ٍ ًؾش ثِ لضٍم تبهيي اجتوبفی ٍ ثْذاؿت ثشاي ّوِ هشدم ايشاى (اكل ثيؼت ٍ ًْن قبًَى اػبػی ) ٍ تبهيي
ًيبصّبي اػبػی اص جولِ ثْذاؿت ٍ دسهبى ثشاي ّوِ (اكل چّل ٍ ػَم قبًَى اػبػی) ٍ دس ساػتبي تحقق جبهقِ ايشاًی
ثشخَسداس اص ػالهت ،سفبُ ٍ تبهيي اجتوبفی دس ػٌذ چـن اًذاص ثيؼت ػبلِ جوَْسي اػالهی ايشاى ٍ ثِ اًگيضُ تجلی هجبًی
ٍاالي اًؼبى دٍػتی ٍ ثب تَجِ ثِ ػٌت هشضيِ اًجيبي گشاهی ٍ ائوِ اعْبس (ؿ) ٍ ثْشُگيشي اص تَاًوٌذي ّبي هبدي ٍ هقٌَي
خيشيي ٍ تـَيق ٍ تشغيت تَاًگشاى ٍ ًيك اًذيـبى دس گؼتشؽ اهَس ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكی جبهقِ ٍ گؼتشؽ
كوی ٍ كيفی فشٌّگ خيشيِ ػالهت ٍ فشٌّگ ػبصي ثشاي هـبسكت گؼتشدُ هشدم دس تبهيي ًيبصّبي ثْذاؿتی ٍ دسهبى ٍ
آهَصؽ پضؿكی ثب فٌبيت ثِ اٍلَيت ّب ٍ ىيبصّبي ثْذاؿتی ٍ دسهبًی كـَس ٍ ثشاي ػيبػتگزاسي ٍ ثشًبهِسيضي ثِ هٌؾَس
ّذايت اكَلی ٍ ػبهبًذّی كوك ّب ٍ هـبسكتّبي هشدهی ٍ خيشيي ٍ ػبيش هٌبثـ هبلی دس داًـگبُ ّبي دٍلتی ٍ تٌؾين
فقبليت هَػؼبت خيشيِ ػالهت كـَس ٍ سفـ هَاًـ هَجَد دس تؼْيل اهش هـبسكت خيشيي دس اسا ئِ هـَست ٍ كبسؿٌبػی
الصم ثِ ايـبى ٍ ًيض دس جْت جلت هـبسكت ّبي هشدهی ٍ جزة كوك ّبي خيشيي ٍ ٍاگزاسي اهش ثْذاؿت ٍ دسهبى ثِ
هشدم ثِ كَست غيشاًتفبفی ٍ فبمالوٌفقِ دس هؼيش اجشايی ؿذى اكل  44قبًَى اػبػی ٍ دس ساػتبي تذاثيش اًؼبى دٍػتبًِ
هجٌی ثش جلت هـبسكت ّبي ّوگبًی دس تَػقِ اجتوبفی «هجوـ خيشيي ػالهت كـَس» تـكيل هیگشدد.

كليبت ٍ اّذاف
هبدُ 1
«هجوـ خيشيي ػالهت كـَس ثِ هٌؾَس فشاّن آهذى اهكبى ؿٌبػبيی ٍ ػبهبًذّی خيشيي ػالهت كـَس ٍ ثشًبهِ سيضي ثشاي
ثْشُگيشي كحيح اص كوك ّب ،هـبسكتْبي هشدهی ٍ ّذايت كوك ّب ثِ اٍلَيت ّبي هلی دس حَصُ ػالهت عجق ايي
اػبػٌبهِ تـكيل هیؿَد كِ ثِ لحبػ سفبيت اختلبس دس ايي اػبػٌبهِ «هجوـ» ًبهيذُ هیؿَد.
هبدُ 2
كليِ فقبليتّبي «هجوـ» ثِ اػتٌبد ثٌذ الف هبدُ  2آييي ًبهِ اكالحی حجت ٍ تـكيالت ٍ هَػؼبت تجبسي هلَة ػبل
 1337ثب اكالحبت ثقذي ،غيشػيبػی ٍ غيشاًتفبفی ثَدُ ٍ ثب سفبيت قَاًيي جوَْسي اػالهی ٍ دقيقبً عجق ايي اػبػٌبهِ
فقبليت خَاّذ ًوَد.
تجلشُ
«هجوـ» داساي ؿخليت حقَقی هؼتقل ،غيشدٍلتی ٍ فبم الوٌفقِ اػت ٍ هٌبثـ هبلی آى فجبستٌذ اص :هـبسكت ّبي هشدهی،
هَقَفبت ،كلح ،حلج ،حجغّ ،جًِ ،زسٍ ،كيت ٍ غيشُ ،كوك ّبي دٍلتی ٍ ػبيش هٌبثـ هبلی داخلی ٍ خبسد اص كـَس.
هبدُ 3
هشكض اكلی «هجوـ» دس هشكض (تْشاى) اػت ٍ دس كَست لضٍم هی تَاًذ دس هشكض اػتبًْب ٍ دس خبسد كـَس ؿقجِ،
ًوبيٌذگی يب دفتش دايش ًوبيذ.
تجلشُ
ؿقت اػتبًی هجوـ ،تحت فٌَاى «هجوـ خيشيي ػالهت اػتبى » دس قبلت ؿخليت حقَقی «هجوـ» ٍ هَاد ايي اػبػٌبهِ ٍ
ثب اػتقالل دس اهَس هبلی (دسآهذ ٍ ّضيٌِ) اص خظ هـی ٍ ػيبػتّبي كلی تـكيالت هجوـ هشكض تجقيت هیكٌذ.
هبدُ 4
ؿشايظ فضَيت دس «هجوـ» فجبستٌذ اص:
-1

خيشيى (حقيقی يب حقَقی)

-2

تبثقيت جوَْسي اػالهی ايشاى

-3

التضام ثِ قبًَى اػبػی ٍ ًؾبم جوَْسي اػالهی

-4

اؿتْبس حشفِاي

-5

فذم اًجبم فقبليت ّبي حضثی ٍ ػيبػی دس قبلت «هجوـ»

-6

پزيشؽ اػبػٌبهِ «هجوـ» ثشاي فقبليت

هبدُ 5
فقبليت «هجوـ» اص تبسيخ تبػيغ ثشاي هذت «ًبهحذٍد» تـكيل هیگشدد.

هبدُ 6
داسايی اٍليِ «هجوـ» هجلغ دُ هيليَى سيبل هی ثبؿذ كِ تَػظ ّيئت هَػغ توبهبً پشداخت ؿذُ ٍ دس اختيبس «هجوـ » قشاس
گشفتِ اػت.
هبدُ 7
اّذاف «هجوـ» فجبستٌذ اص:
-1

تالؽ ثشاي ؿٌبػبيی ٍ ّذايت ٍ جزة خيشيي ثخؾ ػالهت دس كـَس.

-2

ثشًبهِ سيضي ُةهٌؾَس تجليغبت ٍ فشٌّگ ػبصي ثشاي جزة خيشيي ٍ كوك ّبي هشدهی دس جْت استقبء
ػالهت كـَس.

-3

احذاث ،تكويل ،تشهين ،تجْيض ٍ ّويبسي دس اهش هشاكض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی كـَس هَسد تبئيذ ٍصاست ثْذاؿت،
دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكی.

-4

ّويبسي دس اداسُ ،هذدكبسي ٍ تَػقِ ثشًبهِّبي هشاكض آهَصؿی ،دسهبًی ،تحقيقبتی ٍ پظٍّـی هَسد تبئيذ.

-5

استجبط ٍ تقبهل ثب خيشيُِ ا ٍ ػبصهبى ّبي ثييالوللی دس صهيٌِ ػالهت.

 -6تالؽ دس جْت تبهيي هٌبثـ هبلی اص عشيق :اخز ٍام ،كوك ّبي دٍلتی ٍ هشدهی ثَيظُ خيشيي دس داخل ٍ خبسد
كـَس ٍ كوك ّبي ػبصهبىّبي ثييالوللی.
 -7اسائِ پيـٌْبد دس جْت تلَيت قَاًيي ٍ هقشسات الصم ثشاي تؼْيل ٍ تؼشيـ د

س اسائِ خذهبت ثِ هَػؼبت

ثْذاؿتی ٍ دسهبًی دٍلتی ٍ خيشيِ كـَس ثوٌؾَس تَػقِ فقبليت ّبي ثْذاؿتی دسهبًی ٍ آهَصؿی ٍ تحقيقبتی دس
ػغح كـَس.
-8

تالؽ دس جْت ايجبد ّوبٌّگی ٍ ٍحذت سٍيِ ٍ حوبيت هقٌَي ٍ قبًًَی اص فقبليت ّبي هَػؼبت خيشيِ دس
ثخؾ ػالهت كـَس.

 -9عشاحی ٍ پيگيشي سٍؽ ّبي تـَيقی ٍ تؼْيالتی دس جْت كبّؾ ّضيٌِ ّبي ثبالػشي افن اص هبليبت ،فَاسم،
اًشطي ٍ غيشُ ثشاي هَػؼبت خيشيِ ثْذاؿتی دسهبًی كـَس.
 -10ايجبد ٍ ػبهبًذّی هجوـ خيشيي اػتبى ّب ٍ هشاكض ثْذاؿتی دسهبًی آهَصؿی كـَس.
هبدُ 8
عشح ّب ٍ ثشًبهِّب ٍ عايش اقذاهبتی كِ دس اػبػٌبهِ پيؾ ثيٌی ؿذُ ٍ ثٌحَي ثب ٍؽبيف يكی اص ٍصاستخبًِ ّب يب ػبصهبى ّبي
دٍلتی استجبط داسد .پغ اص ّوبٌّگی الصم ثب ٍصاستخبًِ يب ػبصهبى دٍلتی ريشثظ ثِ هشحلِ اجشا دسخَاّذ آهذ.
هبدُ 9
هَػؼبى ٍ ٍاثؼتگبى هجوـ خيشيي ػالهت عجقبت اٍل ٍ دٍم آًبى ٍ ّوچٌيي ّيبت اهٌبء ٍ هذيشاى هجوـ حق هقبهلِ ثب
هَػؼِ سا ًذاسًذ.

هبدُ 10
هَػؼبى ٍ ّيبت اهٌبء ٍ ّيبت هذيشُ حق ّيچگًَِ ثشداؿت ٍ يب تخليق اص هحل كوك ّب ٍ ّذايبي دسيبفتی ًقذي ٍ
غيشًقذي ثِ هجوـ سا ًذاسًذ ثغَسيكِ پغ اص اًحالل ،داسايی هجوـ ثب ًؾشًوبيٌذگبى ٍصاست داسايی ٍ ػبصهبى اٍقبف ٍ
اهَس خيشيِ ٍ ّيبت اهٌبء دس اقشة ثب ًيت ثبًيبى هجوـ ثِ يكی اص هَػؼبت خيشيِ ٍ فبمالوٌفقِ ٍاگزاس گشدد.
اسكبى
هبدُ 11
اسكبى هجوـ فجبستٌذ اص:
-1

ّيبت هَػغ

-2

ّيبت اهٌبء (هجوـ فوَهی)

-3

ّيبت هذيشُ

-4

هذيشفبهل

-5

ثبصسػبى

الف – ّيبت هَػغ
هبدُ 12
افضبي ّيبت هَػغ ً 10فش ثـشح ريل هیثبؿذ:
-1

جٌبة آقبي ػيذسضب ًيشي فشصًذ ػيذهْذي

-2

جٌبة آقبي دكتش ػيذ فلی حؼيٌی فشصًذ

-3

حجتاالػالم ٍالوؼلويي آقبي اكغش سكَفيبى فشصًذ

-4

جٌبة آقبي دكتش هؼقَد فالحی خـكٌبة فشصًذ

-5

جٌبة آقبي فشصًذ

-6

جٌبة آقبي فشصًذ

-7

جٌبة آقبي فشصًذ

-8

جٌبة آقبي فشصًذ

-9

جٌبة آقبي فشصًذ

 -10جٌبة آقبي فشصًذ
هبدُ 13
ّيئت هَػغ پغ اص تلَيت ٍ هقشفی ّيبت اهٌبء (هجوـ فوَهی) ديگش هؼئَليتی دس هجوـ ًخَاٌّذ داؿت.
تجلشُ
الف  -افضبي ّيبت هَػغ هیتَاًذ اص افضبي ّيبت اهٌبء (هجوـ فوَهی) ثبؿٌذ.

ةّ -يبت اهٌبء (كِ ثوٌضلِ هجوـ فوَهی خيشيي ػالهت كـَس تلقی هیگشدد)
هبدُ 14
ّيبت اهٌبء (هجوـ فوَهی) ثب تشكيت اؿخبف حقيقی ٍ حقَقی ريل اًتخبة هی ؿًَذ كِ ثب تلَيت ّيبت اهٌبء قبثل
افضايؾ اػت:
-1

جٌبة آقبي فشصًذ

-2

جٌبة آقبي ػيذسضب ًيشي فشصًذ ػيذهْذي

-3

جٌبة آقبي دكتش ػيذ فلی حؼيٌی فشصًذ

-4

ححتاالػالم ٍ الوؼليوي آقبي اكغش سكَفيبى فشصًذ

-5

جٌبة آقبي فشصًذ

-6

جٌبة آقبي فشصًذ

-7

جٌبة آقبي فشصًذ

-8

جٌبة آقبي فشصًذ

-9

جٌبة آقبي فشصًذ

 -10جٌبة آقبي فشصًذ

ًوَداس تـكيالتی هجوـ خيشيي ػالهت كـَس

