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 همذهِ

سؿذ داًـگاُ تٌياى، هشوض ّاي داًؾحوايت اص ايداد ٍ تَػؼِ وؼة ٍ واسّاي وَچه ٍ هتَػط ٍ ًيض ؿشوتتِ هٌظَس     

ِ، وويتِ تخللي فٌاٍسي تأػيغ ٍ هطاتك هفاد ايي اػاػٌاه 6/3/1392 َسخه   31244/3تشاػاع هدَص ؿواسُ   تفشؽ

 ؿَد.هشتَطِ اداسُ هي ٍ لَاًيي، ضَاتط ٍ همشسات هلَتات ّيأت اهٌاي داًـگاُ تفشؽ

تِ اختلاس  "تخللي فٌاٍسيوويتِ "، "ٍصاست"تِ اختلاس  "، تحميمات ٍ فٌاٍسيٍصاست ػلَم"دس ايي اػاػٌاهِ،     

                                                                                                                    ؿَدًاهيذُ هي "هشوض"تِ اختلاس  "هشوض سؿذ"ٍ  "وويتِ"

  

 تعبریف -1هبدُ 

 اػت. "ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي": هٌظَس ٍسارت علَم 1-1

 اػت. "هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسي ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي": هٌظَس  هعبًٍت 1-2

 اػت. "داس اهَس فٌاٍسي هؼاًٍتدفتش، اداسُ ول يا ٍاحذ ػْذُ": هٌظَس  دفتز 1-3

 اػت. "واسگشٍُ اسصياتي فٌاٍسي دسحَصُ هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسي": هٌظَس مبرگزٍُ  1-4

 اػت. "وويتِ تخللي فٌاٍسي دس حَصُ هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسي": هٌظَس  مويتِ 1-5

 اػت. "ّيأت اهٌاي ػاصهاى هؤػغ"هٌظَس  ّيأت اهٌب : 1-6

ػاصهاًي اػت وِ داساي ّيأت اهٌاي هَسد تأييذ ٍصاست ػلَم تَدُ  ( :سبسهبى هَسس )داًشگبُ تفزش 1-7

-گزاسي، تَػؼِ ٍ تاهيي اػتثاسات آى سا تِ ػْذُ هيػياػت ٍ هشوض سؿذ سا تاػيغ ًوَدُ ٍ تذٍيي ساّثشدّا،

 گيشد.

-هشوض، ًْادي پظٍّـي ٍ فٌاٍسي اػت تحت هذيشيت هتخلليي حشفِ اص هٌظَس اػاػٌاهِ ايي دسهزمش:  1-8

اي وِ تا اسائِ خذهات حوايتي اص ايداد ٍ تَػؼِ فٌاٍسي ٍ ًَآٍسي تَػط واسآفشيٌاى ٍ ًَآٍساًي وِ دس لالة 

ًوايٌذ ٍ اّذاف التلادي هثتٌي تش داًؾ ٍ فٌاٍسي داسًذ، ّاي هختلف فؼاليت هياٍس دس صهيٌٍِاحذّاي فٌ

  وٌذ. ايي خذهات ؿاهل هَاسد صيش اػت :پـتيثاًي هي

  ؛خذهات پـتيثاًي اص لثيل تاهيي فضاي واس ٍ تدْيضات اداسي 

 ؛خذهات آصهايـگاّي، واسگاّي  
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 ؛سػاًيخذهات اطالع 

  ،؛ٍ تداسي ػاصي ، هٌتَسيٌگحمَلي، هالي، اػتثاسيخذهات هذيشيتي 

 ؛ّاي تخللي ٍ هـاٍسُآهَصؽ 

 ػايش خذهات هشتثط تا تَػؼِ، سؿذ ٍ استماي ٍاحذّاي فٌاٍس. 

 تاؿذ. هٌظَس ػاصهاى هشوض سؿذ اػت وِ ؿاهل هذيش ٍ واسوٌاى آى هيستبد هزمش رشذ :   1-9

فٌاٍس ٍ يا تا َّيت حمَلي هؼتمل اص هشوض ٍاحذّايي وِ تِ كَست گشٍّْاي ًَآٍس ٍ ٍاحذّبی فٌبٍر :  1-10

سؿذ تَدُ ٍ تا تَخِ تِ اػاػٌاهِ ٍ يا ػايش اػٌاد لاًًَي دس صهيٌِ وؼة ٍ واس تا هحَسيت يه ايذُ ًَ ٍ يا 

هذيشيت فٌاٍسي، اسائِ  ٍ اي، طشاحي هٌْذػي، هٌْذػي هؼىَع، اًتمالهؼتخشج اص تحميمات واستشدي ٍ تَػؼِ

ًوايٌذ. ايي )اص فٌاٍسي تا تاصاس(  دس خْت تداسي وشدى ًتايح تحميمات فؼاليت هيخذهات تخللي وؼة ٍ واس 

ّاي فٌاٍس ٍ ٍاحذّاي تحميك ٍ تَػؼِ ّاي خلَكي، گشٍّْاي پظٍّـي واستشدي، ّؼتٍِاحذّا ؿاهل ؿشوت

 .تاؿٌذكٌايغ هي

ؿشوتْاي هؼتؼذي وِ ّا ٍ يا هاِّ اػت وِ دس آى تِ افشاد، گشٍُ 6اي دٍسُ دٍرُ رشذ هقذهبتی : 1-11

واسي، پشٍسؽ ٍ ّاي الصم تشاي آؿٌايي تا تاصاس، ؿٌاػايي گشٍُّاي ًَآٍساًِ ّؼتٌذ، هـاٍسُ ٍ آهَصؽداساي ايذُ

ؿَد. صهاى ايي دٍسُ تا تلَية هذيش هشوض حذاوثش تا ّاي حمَلي هؼتمل دادُ هيواسي ٍ ايداد َّيتتثثيت ايذُ

 هاُ لاتل توذيذ اػت. 9

 -ػالِ وِ طي آى ٍاحذّاي فٌاٍس هؼتمش دس هشوض تِ هؼياسّاي سؿذ 3اي اػت حذاوثش دٍسُ دٍرُ رشذ : 1-12

 ٍ تا تلَية ؿَساي هشوض ؿًَذ. صهاى ايي دٍسُ دس هَاسد خافيافتگي دػت يافتِ ٍ پغ اص آى، اص هشوض خاسج هي

 .ػال لاتل توذيذ اػت 5دسكذ ٍاحذّاي فٌاٍس هؼتمش دس دٍسُ سؿذ تا  20تا ػمف 

 اّذاف  -2هبدُ 

ايداد فضاي الصم خْت سؿذ ٍ گؼتشؽ ٍاحذّاي فٌاٍس ٍ ووه تِ ايي ٍاحذّا خْت تَليذ ٍ تَػؼِ  2-1

 ؛هحلَالت ٍ خذهات

 ؛آهَختگاى داًـگاّي ٍ فٌاٍساىايداد صهيٌِ واسآفشيٌي ٍ حوايت اص ًَآٍسي ٍ خالليت  واسآفشيٌاى، داًؾ 2-2

  ؛ػاصي دػتاٍسدّاي تحميماتي ّاي الصم تشاي تداسيايداد صهيٌِ 2-3 

 ؛ ووه تِ سًٍك التلاد هحلي هثتٌي تش فٌاٍسي )خذهات ٍ هحلَالت( 2-4
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 .ّاي تحميماتي ٍ هحيط وؼة ٍ واستَػؼِ ؿثىِ ّوىاسي تيي تخؾ 2-5

 ٍظبیف ٍ اختيبرات هزمش  -3هبدُ 

   ؛َ تِ هحلَالت لاتل تداسي ػاصيّاي ًّاي هَسد ًياص ٍاحذّا دس ساػتاي تثذيل ايذُاسائِ خذهات ٍ هـاٍسُ 3-1

   ؛ّاي ّوؼَ تا صهيٌِ فؼاليت هشوضخزب ٍ پزيشؽ ٍاحذّاي فٌاٍس داساي ايذُ 3-2

 ؛حوايت هالي ٍ ًيض ايداد صهيٌِ ّاي هٌاػة تشاي حوايت هالي اص ٍاحذّاي فٌاٍس هؼتمش دس هشوض 3-3

 ؛ّاي ٍاحذّاي فٌاٍس هؼتمش دس هشوضًظاست ٍ اسصياتي فؼاليت 3-4

  ؛ّاي الصم خْت تَػؼِ ٍاحذّاي فٌاٍسفشاّن آٍسدى اهىاًات ٍ صيشػاخت 3-5

 .ػاصي هحلَالت فٌاٍساًِّاي الصم تشاي تداسيايداد صهيٌِ 3-6

 ّبی سیز تَسط هزامش هوٌَع است: اًجبم فعبليت – 1تجصزُ 

 تَػط هشوض دس هؼتمش فٌاٍس ٍاحذّاي اص سٍيالتي ٍ ػْام دسيافت) فٌاٍس ٍاحذّاي ػْام دس هـاسوت( الف

 تاؿذ، ؿذُ ايداد اهٌا ّيأت تأييذ تا وِ هؤػغ ػاصهاى تِ هتؼلك( ّلذيٌگ) هادستخللي ٍاحذ يا ؿشوت

 (اػت تالهاًغ

( اػتخذام ّيأت ػلوي تِ ػٌَاى اػضاي ػتاد هشوض )هأهَسيت اػضاي ّيأت ػلوي اص داًـگاّْا ٍ ػايش ب

 اػت(هؤػؼات آهَصؿي ٍ پظٍّـي تِ ػتاد تالهاًغ 

 ( اًؼماد ٍ اخشاي لشاسدادّاي پظٍّـي تِ اػتثٌاء هَاسد صيش : ج

 ُ؛ّاي هطالؼاتي دس صهيٌِ تْثَد ٍ تَػؼِ  پاسوْا ٍ هشاوض سؿذ ٍ صيشػاختْاي تَػؼِ فٌاٍسيپشٍط 

 ُؿَد.ّايي وِ  تشاي اسخاع تِ ٍاحذّاي فٌاٍس هؼتمش دس هشوض هٌؼمذ هيپشٍط 

تَاًٌذ عضَ ّيأت هذیزُ ٍ هذیز عبهل سهبى تصذی هسئَليت ًوی : اعضبی ستبد هزمش رشذ در2تجصزُ 

  .ّيچ یل اس ٍاحذّبی فٌبٍر هستقز در هزمش ثبشٌذ

 ثبشذ.هی  داًشگبُ تفزشهحل فعبليت هزمش در  -4هبدُ 
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 ٍظبیف ٍ اختيبرات سبسهبى هؤسس -5هبدُ 

  ؛تاهيي هٌاتغ هالي هَسد ًياص هشوض 5-1

  ؛ؿَساي هشوضاًتلاب هذيش ٍ اػضاي  5-2

  ؛هشوض يػتادًيشٍّاي تاهيي  5-3

  ؛اًذاصي هشوضّاي الصم خْت ساُتأهيي فضاي فيضيىي ٍ صيشػاخت 5-4

 ؛پيـٌْاد اًحالل هشوض تِ ّيأت اهٌا 5-5

 .پيـٌْاد اكالح يا تغييش اػاػٌاهِ تِ ّيأت اهٌا 5-6

مش اشَرای پبرك هی تَاًذ شَرای هزّبی علن ٍ فٌبٍری،  در هَرد هزامش رشذ ٍاثستِ ثِ پبرك: 3تجصزُ 

 رشذ ًيش ثبشذ.

 هذیز هزمش -6هبدُ 

هذيش هشوض وِ تا تأييذ ٍ تفَيض سئيغ ػاصهاى هؤػغ ًوايٌذُ لاًًَي هشوض ًضد هشاخغ حميمي ٍ حمَلي اػت اص 

 ؿَد.هياى افشاد تا تدشتِ ٍ تا حىن سئيغ ػاصهاى هؤػغ هٌلَب هي

  ٍظبیف ٍ اختيبرات هذیز هزمش -7هبدُ 

ّاي آى دس چاسچَب اػاػٌاهِ، هلَتات  هذيشيت ٍ ّذايت اهَس هشوض ٍ ًظاست تش حؼي اخشاي وليِ فؼاليت 7-1

 ؛ّيأت اهٌا، ضَاتط ٍ همشسات هشتَطِ

  ؛اهضاي اػٌاد هالي ٍ اداسي هشوض دس چاسچَب ضَاتط ٍ همشسات 7-2

  ؛حمَليػمذ لشاسداد تِ ًوايٌذگي اص هشوض تا وليِ اؿخاف حميمي ٍ  7-3

تشاي تلَية  تٌظين ٍ پيـٌْاد تَدخِ ػاالًِ ٍ تفليلي پغ اص تأييذ ؿَساي هشوض تِ سئيغ ػاصهاى هؤػغ  7-4

 دس ّيأت اهٌا؛
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تشاي تلَية  ػالِ پغ اص تأييذ ؿَساي هشوض تِ سئيغ ػاصهاى هؤػغ 5تٌظين ٍ پيـٌْاد تشًاهِ ػاالًِ ٍ  7-5

 دس ّيأت اهٌا؛

 ؛ػاالًِ هشوض تِ ػاصهاى هؤػغ، ّيأت اهٌا ٍ ٍصاستاسائِ گضاسؽ ػولىشد  7-6

ّا تا ّاي ٍاحذّاي فٌاٍس هؼتمش دس هشوض تشاي حلَل اطويٌاى اص اًطثاق فؼاليتاسصياتي ٍ ًظاست تش فؼاليت 7-7

  .تيٌي ؿذُ دس تشًاهِ واسي هلَب ٍاحذّاي فٌاٍساّذاف پيؾ

اختيبر اس سَی رئيس سبسهبى هؤسس قبثل ، در صَرت تفَیض 3-7ٍ  2-7: اًجبم ثٌذّبی 4تجصزُ 

 اجزا خَاّذ ثَد.

 

 تزميت  شَرای هزمش  -8هبدُ 

 ؛هذيش هشوض )سئيغ ؿَسا( 8-1

  ؛هؼاٍى هشوض )دتيش ؿَسا( 8-2

ػِ ًفش اص هحمماى، هذيشاى كٌايغ ٍ يا واسؿٌاػاى خثشُ دس حَصُ التلادي ٍ آؿٌا تا هحيط وؼة ٍ واس ٍ  8-3

  ؛هشوضّاي هشتثط تا فؼاليت

ّاي اخشايي هٌطمِ هشتثط تا هَضَع واسي هشوض سؿذ، تِ پيـٌْاد يه ًفش اص هذيشاى كٌايغ ٍ يا دػتگاُ 8-4

  ؛هذيش هشوض سؿذ ٍ تا تاييذ ٍ كذٍس حىن تَػط سئيغ ػاصهاى هؤػغ

  ؛ًوايٌذُ پاسن ػلن ٍ فٌاٍسي اػتاى 8-5

 .ًوايٌذُ ػاصهاى هؤػغ 8-6

 .شًَذثب حنن رئيس سبسهبى هؤسس هٌصَة هی 8: مليِ اعضبی هبدُ  5تجصزُ 

 ٍظبیف ٍ اختيبرات شَرای هزمش  -9هبدُ 

ّاي وَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت هشوض دس چاسچَب ػياػتْا ٍ هلَتات ّيأت اهٌا ٍ تؼييي خط هـي ٍ تشًاهِ 9-1

  ؛ٍصاست

  ؛ّاي هشتثط ٍ هَسد ًياص هشوضًاهِّا ٍ ؿيًَُاهِتلَية  آييي 9-2



 7 

 .گيشي دس هَسد خزب ٍ پزيشؽ ٍاحذّاي فٌاٍستلوين 9-3

 هعبهالتی، اداری ٍ تشنيالتی –هقزرات هبلی  -10هبدُ  

هؼاهالتي ٍ ػاصهاى اداسي  -ًاهِ هالي هؼاهالتي ٍ ػاصهاى اداسي ٍ تـىيالتي تاتغ آئيي - هشوض اص ًظش همشسات هالي

 تلَية ّيأت اهٌاي هشتَطِ تشػذ. تاؿذ وِ تايذ تِهيّاي آى  ٍ الحاليٍِ تـىيالتي ػاصهاى هؤػغ 

هعبهالتی ٍ سبسهبى اداری ٍ  -ّبی هبلی  ًبهِ هٌطجق ثب آئيي 10در هبدُ ّبی هذمَر  : الحبقيِ 6تجصزُ 

 ّب ٍ هزامش رشذ تبثع ٍسارت هی ثبشذ. تشنيالتی پبرك

 هٌبثع هبلی  -11هبدُ 

 هٌاتغ هالي هشوض ػثاستٌذ اص : 

 ؛اػتثاسات ػاصهاى هؤػغ 11-1

  ؛ّاي هشتثط تا هأهَسيت هشوضدسآهذّاي اختلاكي حاكل اص فؼاليت 11-2

 .ّاي دسيافتي اص اؿخاف حميمي ٍ حمَلي دٍلتي ٍ غيش دٍلتيووه 11-3

 تاؿذ. هطاتك ػال هالي ػاصهاى هؤػغ هيػال هالي هشوض  -12هبدُ 

 اًحالل  -13هبدُ 

 ؿَد :ٍصاست هٌحل هيهشوض دس هَاسد صيش پغ اص تلَية وويتِ تخللي فٌاٍسي  13-1

 ؛ٍ تأييذ ّيأت اهٌا تِ پيـٌْاد ػاصهاى هؤػغ 13-1-1

دس كَست تخلف اص همشسات اػاػٌاهِ، هلَتات ٍ ضَاتط ٍصاست ٍ ػايش لَاًيي ٍ همشسات خاسي وـَس تِ  13-1-2

 ؛تـخيق ٍصاست

 .اص دػت دادى ؿشايط ايدادي ٍ يا ػولىشد ضؼيف تِ تـخيق ٍصاست 13-1-3

اي هشوة اص ًوايٌذُ حمَلي  اػالم هَافمت وويتِ تخللي فٌاٍسي تا اًحالل هشوض، ّيأت تلفيِدسكَست  13-2

ػاصهاى هؤػغ ٍ سئيغ هشوض تا سػايت همشسات لاًًَي دس هذتي وِ وويتِ تخللي فٌاٍسي تؼييي هي وٌذ اهش 

 تلفيِ سا تِ ػْذُ خَاّذ داؿت.
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 دس كَست تلفيِ ػاصهاى هؤػغ هَظف اػت : 13-3

تواهي تؼْذات هشوض سا دس تشاتش ٍصاستخاًِ ّا، هؤػؼات دٍلتي، ًْادّاي ػوَهي غيشدٍلتي، تاًىْا،  13-3-1

 ؛ؿْشداسيْا، ػايش اؿخاف حميمي ٍ حمَلي اًدام دّذ يا تا تَافك كاحثاى حك تؼْذات هشوض سا تپزيشد

لشاس گشفتِ اػت هؼتشد ًوايذ يا تواهي اهتياصات ٍ اهَالي سا وِ اص هٌاتغ ػوَهي ٍ دٍلتي دس اختياس هشوض  13-3-2

 هَافمت كاحثاى حك دال تش ٍاگزاسي اهتياصات ٍ اهَال تِ ػاصهاى هؤػغ سا اسائِ ًوايذ.

ستط تيٌي ًـذُ اػت تاتغ ضَاتط ٍ همشسات ٍصاست ٍ ػايش هشاخغ ريهَاسدي وِ دس ايي اػاػٌاهِ پيؾ -14هبدُ 

 اػت.

 اػت. يشاهىاى پز فٌاٍسي تخللي وويتِ يةاهٌا ٍ تلَ ّيأت يذتائ تا اػاػٌاهِ هفاد دس ييشّشگًَِ تغ -15 هبدُ

هشتزك ّيبت اهٌبی جلسِ در …………یخ تجصزُ در تبر 6ٍ  هبدُ 16اسبسٌبهِ در  یيا -16هبدُ 

ٍ جبیگشیي رسيذُ  تصَیت ثِ  داًشگبّْبی اراك، تفزش، صٌعتی اراك ٍ هزمش آهَسش عبلی هحالت

 .شَدهی تخصصی فٌبٍریمويتِ   4/8/93اسبسٌبهِ هصَة 

 

 

 


