
 تعاريف: - 1ماده 

زاًطگبُ-الق هإسسِآهَظشػبلي، يب زاًطگبُ اظ ٍهإسسبتٍهجتوغهٌظَض ؿيطزٍلتياستًِّب ّبيآهَظشػبليٍپژٍّطيزٍلتييب
ًٌٌسٍلَثِػٌَاىهؼبزل(غبزضهيهوطضاتٍظاضتييكطٌّگٍآهَظشػبليٍثْساضتزضهبىٍآهَظشپعضٌيهسضىضسويثبالتطاظزيپلن)عجن
ضَز.اعالمهي"زاًطگبُ"ًبهِثِآًْبآييياييًِزض
ّطكطزياستًِزضيٌياظزاًطگبُ-ة اييزاًطجَيزاذل: ؿيطحضَضيثِتحػيلاضتـبلزاضتِثبضسًِزض ثِغَضتحضَضيثب ّب
ضَز.اعالمهي"زاًطجَ"آىًبهِثِآييي
ضَز.ًٌس،گلتِهيّبيذبضجاظًطَضتحػيلهيضسيِيباضظثگيطزضيٌياظزاًطگبُزاًطجَيٍاثستِ:ثِكطزيًِثِػٌَاىزاًطجَيثَ-ج
ًٌس.ضَزًِزضزاًطگبُجوَْضياسالهيايطاىتحػيلهيزاًطجَيذبضجي:ثِزاًطجَيتجؼًِطَضّبيذبضجيگلتِهي-ز

ضَز.يبگَاّيهَهتيباًػطافيباذطاجذبتوِيبكتِتلويهيظهبىتحػيل:ثبظهبىثجتًبماٍليِزضزاًطگبُآؿبظٍثباذصهسضى-ُ
 

كليات: - 2ماده 

حوَم اظ حطاست ٍ زكبع ضطٍضت ٍ اسالهي حٌَهت ٍ هجيي ضطع زض پژٍّطي ٍ آهَظضي هحيغْبي ٍ اذالم ٍ ػلن هساست ثِ تَجِ ثب
حيظاػناظزاًطگبٍُذبضجاظزاًطگبُاظاضتٌبةّطػولًِزاًطجَيبى،زاًطجَهٌلقٍهَظقاستزضعَلظهبىتحػيلٍزضّطهػوَهي
ضئَىٍحيثيبتزاًطجَاػناظزاًطجَيزاذليبٍاثستِيبذبضجيثبضس،ذَززاضيًٌس.ذالف

ضَز.ًبهِثبٍيثطذَضزهيزضؿيطاييغَضتثطاسبسهلبزاييآييي
 
و چگونگي انتخاب آنها: تركية اعضاء كميته انضثاطي تذوي دانشگاه - 3ماده  

هؼبٍىزاًطجَييزاًطگبُثِػٌَاىضييسًويتِاًضجبعيثسٍي.-1
تبم-2 ًوبيٌسُ يب زاًطگبُ ًوبيٌسگيهوبمهؼظنضّجطيزض ًوبيٌسگيهوبمهؼظنضّجطيزضهسئَلزكتط ايطبىزضغَضتٍجَززكتط االذتيبض

زاًطگبُ.
اًتربةضييسزاًطگبُ.ييًلطػضَّيأتػلويزاًطگبُثِ-3
زًٍلطزاًطجَيزاًطگبُثِاًتربةضييسزاًطگبُ.-4
زثيطًويتِاًضجبعيثسٍيثباًتربةضييسًويتِثسٍيثسٍىزاضتيحنضأي.-5
زٍزاًطجَيػضًَويتِاًضجبعيزاًطگبُثبيسٍاجساييضطايظثبضٌس:-1تجػطُ
هإسسبتيًِكوظزٍضًُبضزاًيضازاضًسزاًطجَيبىػضًَويتِاًضجبعيآًْبثبيسحساهلًيوِاٍلزٍضًُبضضٌبسيضاثِپبيبىضسبًسُثبضٌس)-1

ذَزضازضًيوِزٍمزٍضًُبضزاًيضسُثبضٌس(ٍضوٌبًزاًطجَيبىزٍضًُبضضٌبسياضضسٍزًتطي،هططٍطثطآىًِتحػيالتزٍضًُبضضٌبسيٍاضز
ًطَضثِپبيبىضسبًسُثبضٌساظاييهبزُهستثٌيّستٌس.زاذل

اظحيثزضسيٍاذالهيجعٍزاًطجَيبىذَةزاًطگبُثبضٌس.-2
ًليِاػضبءًويتِاًضجبعيزاًطگبُثبيسثِتوَيٍتؼْسٍاستواللًظطضْطتزاضتٍِهتأّلٍكبهسسَءسبثوِثبضٌس.-2تجػطُ
ضًَسٍاًتربةهجسزآًْبثالهبًغاستٍضوٌبًچٌبًچِاػضبءكَمزضعَلسِسبل،ثِهستزٍسبلاًتربةهي3ٍ4اػضبءثٌسّبي-3تجػطُ

3جلسِهتٌبٍةؿيجتؿيطهَجِزاضتِيبثِّطزليلاهٌبىحضَضزضجلسبتًويتِاًضجبعيزاًطگبُضاثِهستثيصاظ6جلسِهتَالييبسِ
تَاًسثِػعلآًْبٍاًتربةكطزجسيساهسامًٌس.تطريعهَجِيبؿيطهَجِتِثبضٌسيبزضغَضتاحطاظػسمغالحيت،ضييسزاًطگبُهيًساضهبُ

ؿيجتاػضبءثِػْسُضييسًويتِاست.ثَزى
ضتيحنضأيزػَتًٌس.تَاًسثٌبثِغالحسيساظاكطازهغلغثطايضطًتزضجلسبتًويتِثسٍىزاضييسًويتِهي-4تجػطُ
ضَزٍهػَثبتآىثبسِضأيهَاكنهبثلاجطاءاست.جلسبتًويتِثبحضَضضييسًويتٍِحساهلزٍػضَغبحتضأيتطٌيلهي-5تجػطُ
يطًويتِاًضجبعياحٌبمًويتِاًضجبعيثسٍيزاًطگبُثباهضبءضييسًويتِثسٍيٍاحٌبمًويتِاًضجبعيتجسيسًظطثباهضبءزث-6تجػطُ

ضَز.ًظطزاًطگبُاثالؽهيتجسيس



 
تركية اعضاء كميته انضثاطي تجذيذ نظر دانشگاه: - 4ماده 

ضييسزاًطگبُثِػٌَاىضييسًويتِتجسيسًظط.-1
هسئَلزكتطًوبيٌسگيهوبمهؼظنضّجطيزضزاًطگبُ.-2
يسًظط.هؼبٍىزاًطجَييزاًطگبُثِػٌَاىزثيطًويتِتجس-3
 
تركية اعضاء كميته مركزي انضثاطي دانشجويان: - 5ماده  

هؼبٍىزاًطجَييٍظاضتكطٌّگٍآهَظشػبلييبٍظاضتثْساضت،زضهبىٍآهَظشپعضٌي،حستهَضز،ثِػٌَاىضييسًويتِ.-1
ّبٍثبعيًوبيٌسگبىهوبمهؼظنضّجطيزضزاًطگبُّبثِاًتربةضَضايهطًهسئَلزكتطًوبيٌسگيهوبمهؼظنضّجطيزضيٌياظزاًطگبُ-2

ّب.ضييسضَضايهطًعيًوبيٌسگبىهوبمهؼظنضّجطيزضزاًطگبُحٌن
ييًلطحوَهساىثِاًتربةٍظيطكطٌّگٍآهَظشػبلييبٍظيطثْساضت،زضهبىٍآهَظشپعضٌي،حستهَضز.-3
سطپطستًويتِهطًعياًضجبعيزاًطجَيبىثسٍىحنضأيثِػٌَاىزثيطًويتِ.-4
ّبثِاًتربةٍظيطكطٌّگٍآهَظشػبلييبٍظيطثْساضت،زضهبىٍآهَظشپعضٌيحستهَضز.ييًلطاظاػضبءّيأتػلويزاًطگبُ-5
ًتربةٍغسٍضحٌناظسَيٍظيطكطٌّگٍآهَظشػبلي.ّبثباييًلطزاًطجَاظهيبىاػضبءًويتِاًضجبعيزاًطگبُ-6
ّبثٌبثِزػَتزثيطًويتِهطًعي.هؼبٍىزاًطجَيييٌياظزاًطگبُ-7
سبلٍاًتربةهجسزآًْبثالهبًغاست.3هستػضَيتاػضبءهٌترت-1تجػطُ
االجطاءاست.ضأيهَاكنالظم3ويوبتجلسِثبيبثسٍتػًلطضسويتهي4جلسبتًويتِهطًعياًضجبعيثبحضَض-2تجػطُ
ًويتِهطًعياًضجبعيزاًطجَيبىاظًظطتطٌيالتيثٍِظاضتكطٌّگٍآهَظشػبلييبٍظاضتثْساضت،زضهبىٍآهَظشپعضٌي-3تجػطُ

ًٌس.استٍتحتًظطضَضايػبلياًوالةكطٌّگيكؼبليتهيٍاثستِ
سثٌبثِتطريعٍضطٍضتاهطاظاكطازهغلغثطايضطًتزضجلسًِويتِثسٍىزاضتيحنضأيزػَتًٌس.تَاًضييسًويتِهي-4تجػطُ
ضَز.احٌبمًويتِهطًعياًضجبعيزاًطجَيبىثباهضبءزثيطًويتِهطًعياثالؽهي-5تجػطُ

 
هاي انضثاطي دانشگاه و كميته مركزي انضثاطي: حذود اختيارات و وظايف كميته - 6ماده 

اظهجيلتْسيس،تغويغ،تَّيي،ضطةٍجطح،جؼل،سطهت،ضضَُ،اذتالسيبهتل(.ضسيسگيثِجطاينػوَهيزاًطجَيبى)-الق
ضسيسگيثِترللبتآهَظضيٍازاضيهبًٌس:-ة
ى.تولتزضاهتحب-ة1.
كطستبزىضرعزيگطيثِجبيذَززضاهتحبىيبضطًتثِجبيزيگطيزضاهتحبى.-ة2.
ّبيزاًطگبُيبذَاثگبُضَز.اضتٌبةّطػولياظسَياضربظحويوييبحوَهيًِهَجتاذالليبٍهلِيبهعاحوتزضاجطايثطًبهِ-ة3.
الوبل.ايطازذسبضتثِاهَالزاًطگبُيبثيت-ة4.

ترللبتسيبسي:-ج
ّبيهحبضةيبهلسسيباكطازٍاثستِثِآًْب.زازىاعالػبتذالفٍاهغيبًتوبىٍاهؼيبتاظضٍيػوسًسجتثِذَزيبگطٍّي-ج1.
ّبيهحبضةيبهلسسيبهلحسيبَّازاضيٍاًجبمزازىّطػوليثًِلغآًْب.ػضَيتزضگطٍّي-ج2.
ّبيٍهٌبتتالحبزي.گطٍّيكؼبليتٍتجليؾثًِلغ-ج3.
هبًٌسضؼبضًَيسي،پرصاػالهيٍِ....(تَّييثِضؼبئطاسالهييبهليٍاضتٌبةاػوبليثطضسًظبمجوَْضياسالهي)-ج4.
ايجبزثلَاٍآضَةزضهحيظزاًطگبُ.-ج5.
ترللبتاذالهي:-ز
ضذطيسٍكطٍشٍتَظيغاييگًَِهَاز.استؼوبلهَازهرسضيبضطةذوطيبهوبضيبهساذلِز-ز1.



ايهستْجييبهساذلِزضذطيسٍكطٍش،تٌثيط،تَظيغاييگًٍَِسبيل.ّبيضايبًِاستلبزُاظًَاضّبيٍيسئَيييبغَتييبلَحِ-ز2.

ػسمضػبيتپَضصاسالهييباستلبزُاظپَضصيبآضايصهجتصل.-ز3.

ثيطًتت،هجالت،ػٌسْبيهستْجيٍيبآالتلٍَْلؼت.استلبزُيبتَظيغيبتٌ-ز4.

ػسمضػبيتضئَىزاًطجَيي.-ز5.

زاضتيضاثغًِبهططٍع.-ز6.

تطٌيليبضطًتزضجلسبتًبهططٍع.-ز7.

اًجبمػولهٌبكيػلت.-ز8.


تنثيهات: - 7ماده 

تَاًساػوبلضَز.تِهطًعياًضجبعيًسجتثِزاًطجَيبىهيّبياًضجبعيزاًطگبُيبًويتٌجيْبتيًِثبحٌنًويتِ-الق
احضبضٍاذغبضضلبّي.-الق1.
اذغبضًتجيثسٍىزضجزضپطًٍسُزاًطجَ.-الق2.
تصًطًتجيٍزضجزضپطًٍسُزاًطجَ.-الق3.
تَثيدًتجيٍزضجزضپطًٍسُزاًطجَ.-الق4.
.5.25زازىًوطُ-الق5.
اظهجيلٍام،ذَاثگبٍُ...(هحطٍهيتاظتسْيالتضكبّيزاًطگبُ)-الق6.
الوبلضسُثبضس.زضيبكتذسبضتاظزاًطجَزضهَاضزيًِترلق،هٌجطثِايجبزضطضٍظيبىثِزاًطگبُيبثيت-الق7.
سبةسٌَات(.ثباحتسبةيبثسٍىاحتهٌغهَهتاظتحػيلتبهستزًٍينسبلتحػيلي)-الق8.
ًبهِزاًطجَاػتطاؼزضهَاضزيًًِويتِاًضجبعيثسٍيزاًطگبُحٌنغبزضًطزٍُثِآىحٌنزضهَػسهطرعضسُزضاييآييي-1تجػطُ

تجسيسًظطزضحٌنغبزضُثِػْسًُويتِاًضجبعيتجسيسًظطزاًطگبُذَاّسثَز.ًٌس،
هٌَطثِتأييسًويتِهطًعياًضجبعيذَاّسثَز.7القهبز8ُاػوبلهجسزهجبظاتهَضَعثٌس.-2تجػطُ

تَاًساػوبلضَز:تٌجيْبتيًِكوظثبحٌنًويتِهطًعياًضجبعيًسجتثِزاًطجَيبىهي-ة
ثباحتسبةيبثسٍىاحتسبةسٌَات(.هٌغهَهتاظتحػيلتبچْبضًينسبلتحػيلي)-ة1.
 اجطايحٌن-تجػطُ پساظ كبضؽچٌبًچِ اظ هبًغ تحػيل احتسبةسٌَاتهحطٍهيتاظ زاًطجَ، هستتحػيل عَل زض ٍ التحػيلًويتِ

زاًطجَضَزٍزاًطجَهتؼصضثِػصضهَجِضَز،ًويتِهطًعيپساظاضائِزاليلٍهساضىتؼصضاظسَيزاًطجٍَثطضسي،ثٌبثِتطريعضسى
اتًٌس.اهسامثِتجسيلحٌنثِػسماحتسبةسٌَتَاًسهي
تـييطهحلتحػيلزاًطجَ.-ة2.
تجسيلزٍضُتحػيليزاًطجَاظضٍظاًِثِضجبًِ.-ة3.
اذطاجزاًطجَاظزاًطگبُثبحلظحنضطًتهجسززضآظهَىٍضٍزي.-ة4.
سبل.5ّبتبهحطٍهيتاظتحػيلزضًليِزاًطگبُ-ة5.
 ًويتِاًض-1تجػطُ ثِتطريع، هَاضزضطٍضيثٌب ًويتِهطًعياًضجبعيهيزض يب ًٌس.جبعيزاًطگبُ تَاًسحٌنثِغَضتتطًيجيغبزض
(.7يبچٌسثٌسهبز2ُتطًيجياظ)
ضييسزاًطگبُهجبظاستتبظهبىضسيسگيثِپطًٍسُزاًطجَيهترلقزضًويتِاًضجبعيزاًطگبُاظٍضٍزٍيثِزاًطگبُجلَگيطي-2تجػطُ

ّبييًِثًِويتِهطًعياًضجبعيثطايضسيسگيتضسيسگيثِپطًٍسُزاًطجَاظييهبُتجبٍظًٌٌسٍزضهَضزپطًٍسُهططٍطثطاييًِهسًٌس
زضغَضتتالهيايبمهوبًؼتاظضَز،ضييسزاًطگبُهجبظاستاظٍضٍززاًطجَثِزاًطگبُتبهستزٍهبُجلَگيطيًٌس.)ضأياضجبعهيٍاػالم
تَاًسثبتطريعضييسزاًطگبُزضاهتحبًبتپبيبىًينسبلضطًتًٌس(.ًطگبُثباهتحبًبتپبيبىًينسبل،زاًطجَهيزاًطجَثِزاٍضٍز



 اػوبلسليوِ-3تجػطُ هوبًؼتاظ هٌظَض زاًطگبُثِ ًويتِّبيهتلبٍتزض ترلقهطبثِ، هَاضز زض ٍ زضّبياًضجبعيزاًطگبُّب هَظلٌس ّب
ًبهِ،ضويضسيسگيٍغسٍضحٌنزضهحسٍزُاذتيبضات،آييي6زهبز8ُزٍ.7زٍ.6زٍ.4زٍ.2زٍ.1جٍ.5ٌسّبي.ترللبتهطوَلثذػَظ
ثطاياعالعٍاحيبًبًاػالمًظطثًِويتِهطًعياًضجبعياضسبلًٌٌس.هطاتتضا

 ث-4تجػطُ كؼبليتزاضتِ ػٌَاىزاًطجَ هٌبًْبييثِ زاًطجَييزض گبُ )ّط ٍ...(بضس ذَاثگبُ هحلْبيًبضآهَظي، هجيلسلطّبيػلوي، اظ
ًويتِاًضجبعيهيهطتٌت ًبهِ،تَاًسضويضسيسگيثِترلقزضحيغِاييآيييػوليضَزًِثطحستهَاًييًطَضيهستَجتًيلطثبضس،

ثطاي ثِّطهَاضزضا ًيعاضجبعزّس. حبلتٌْبهطجغهجبظزاًطگبُثِاًؼٌبسترلقٍهؼطكيثطذَضززضحيغًِبضيهطاجغشيػالحيتثِآًْب
هطاجغهضبييٍاًتظبهي،ًويتِاًضجبعيآىزاًطگبُاست.زاًطجَيذبعيثِ

ّطگبُزاًطجَييزضذبضجاظهحَعِزاًطگبُهطتٌتػولذالكيضَزًِثٌبثطهَاًييًطَضيهستَجتًيلطثبضس،ضسيسگيثِ-5تجػطُ
7تَاًسثِهَاظاتآىحستهبزُضچبضچَةضَاثظٍهَاًييًيلطيٍجعاييزضغالحيتهطاجغهضبيياستاهبًويتِاًضجبعيهياضتٌبثيزجطم
تػوينآيييايي ًٌس.ًبهِ گيطي

اّسضس.ًٌسيبتٌطاضترلقهَجتتطسيستٌجيِذَتوطززاًطجَاظاجطاياحٌبمٍزستَضاتيًًِويتِاًضجبعيغبزضهي-6تجػطُ
تَاًسثٍِلييبسطپطستيبّوسطزاًطجَاعالعزازُضَز.ثٌبثِتطريعًويتِاًضجبعي،هَاضزترلقهي-7تجػطُ
تَاًسّبياًضجبعيزاًطگبًٍُويتِهطًعياًضجبعيثٌبثِتطريعهيزضغَضتاحتوبلتػحيحضكتبضٍػسمتٌطاضترلق،ًويتِ-8تجػطُ

رطياظحٌنضاپساظاذصتؼْسثِحبلتتؼلينزضآٍضًسٍزضغَضتتٌطاضّطًَعترلق،ػالٍُثطاػوبلهجبظاتجطمجسيس،توبميبثاجطاي
ثبضسٍاػتجبضاجطايّنثِاجطاءزضذَاّسآهسٍاستلبزُاظهَضَعاييتجػطُزضعَلهستتحػيلزاًطجَكوظييثبضهجبظهيحٌنتؼليوي

ططػسمتٌطاضترلقتبپبيبىتحػيلزاًطجَاستٍزضغَضتػسمتٌطاضترلقزضعَلهستتحػيل،سَاثنهحٌَهيتاظضاحٌبمتؼليويثِ
ذَاّسضس.پطًٍسُاٍذبضج

ًبهِضوَلزاضزاالزضاييهَاضز:اييآييي6ضوٌبًاييتجػطُثطًليِهَاضزترلقهَضَعهبزُ
اػوبلضٌيغ) ٍلَاط( اظسالح-ضسطهتهٌط-ظًب كؼبليتزضگطٍّي-استلبزُ هحبضةػضَيتيب هلسسيب تَظيغهَازهرسض-ّبيهلحس،
هططٍثبتالٌلي.ٍ
ثِترللبتزاًطجَيبىهْوبىٍاًتوبلي،ًويتِاًضجبعيزاًطگبّيًِترلقزضظهبىتحػيلزاًطجَزضآًجبغَضتگطكتِاست-9تجػطُ

چٌبًچِزضسيسگي ٍ ًويتِاًضجبعيزاًطگبّيًِهحلتحػيلزاًطجَاستذَاّسًطز ًجبضس، آىزاًطگبُ زاًطجَزض هَهغاجطايحٌن، ض
حٌنغبزضُذَاّسضس.هٌلقثِاجطاي

 
نحوه اعتراض كردن دانشجو ته آراء صادر شذه: - 8ماده  

هي-الق غبزض اًضجبعيثسٍيزاًطگبُ ًويتِ احٌبهيًِ هَضز )زض .1ثٌسّبي.ًٌس -الق2القٍ هي7هبزُ زاًطجَ 15تَاًسظطفهست(
ازاضياظتبضيدضؤيتحٌناٍليِ،اػتطاؼذَزضاثًِويتِاًضجبعيتجسيسًظطزاًطگبُشيطثظتسلينًٌستبزضآىًويتِتجسيسًظطضَز.ضٍظ

ضٍظازاضياظ15جبعيثسٍياستٍزاًطجَثبيسظطفهستالقهطجغتجسيسًظطّوبىًويتِاًض2القٍ.1زضهَضزاحٌبمثٌسّبي.-تجػطُ
ضؤيتحٌناٍليِ،اػتطاؼذَزضاثِآىًويتِتسلينًٌستبحٌنهغؼيغبزضضَز.تبضيد
هَضزتػويوبتيًًِويتِهطًعياًضجبعياتربشهي-ة اػتطاؼزاًطج7َثٌسّبيالقٍةهبزًٌُس)زض هطاحلغسٍضحٌنٍ ٍ ًحَُ )
تطتيتذَاّسثَز:ثسيي

تَسظحٌنًتجيًويتِهطًعياثتساًظطذَزضازضهَضزتٌجيِهَضزًظطًِثبيسزضثبضُزاًطجَاػوبلضَزاظعطينزاًطگبٍُيبضأس-ة1. بً
ضسبًس.اٍليِ(ثِاعالعٍيهيحٌن)
اظعطينًويتِاًضجبعيزاًطگبُتَاًسظطفهستزٍّلتِپساظاثالؽحٌن،زكبػيِذَزضاثًِويتِهطًعيتسلينًٌس.)زاًطجَهي-ة2.
هستويوبًثًِويتِهطًعياًضجبعيثباضسبلضًٍَضتثًِويتِاًضجبعيزاًطگبُ(.يب



ًٌس.ًويتِهطًعيپساظهالحظِزكبػيِزاًطجَ،حساًثطظطفهستييهبُحٌنهغؼيضاغبزضهي-ة3.
ثبيستبييهبُپساظغسٍضاحٌبماٍليِغبزضُاظسَيًويتِاًضجبعيزاًطگبُيبًويتِهطًعياًضجبعيثِّطضٌلهوٌيهي-1تجػطُ

زاًطجَيهترلقاثالؽضَز.ثِ
االجطاءًيست.تبظهبىغسٍضحٌنهغؼي،الظم8هبز1ُاحٌبماٍليِثبضػبيتهَضَعتجػطُ-2تجػطُ
 )-3تجػطُ ٍيسلتذَاّسضس. استٌٌبفًٌسحناػتطاؼاظ ضٍيتحٌناٍليِ اػالم اظ هَجِ ثِزاليلؿيط زاًطجَ غَضتيًِ هطجغزض

ؿيطهَجِثَزى،ًويتِاًضجبعياست(.تطريع


- 9ماده 
غبزضُاظّبهَظلٌسثبًويتِهطًعياًضجبعيزضاضسبلپطًٍسٍُيبهَاضززضذَاستيزيگطّوٌبضيًٌٌسٍاحٌبمّبياًضجبعيزاًطگبًُليًِويتِ

سَيًويتِهطًعياًضجبعيضااجطاءًٌٌس.


- 11ماده 
ًبهِزضزاًطگبُاست.ضييسزاًطگبُهسئَلًظبضتثطحسياجطايًليِهسبئلثِاييآييي



- 11ماده 
هطجغضسيسگيثسٍيًٍْبييثِترللبتزاًطجَيبىٍاثستِ،ًويتِهطًعياًضجبعيزاًطجَيبىاست.

 
- 12ماده 

ثبشًطًَعٍزضغَضتيًِهطاجغاهٌيتييبهضبئيتطريعثِغالحيتيبػسمغالح ًتجبً ثبيسهطاتتضا هيعاىيتتحػيلزاًطجَييثسٌّس،
يب ازاهِ ػسم يب ازاهِ ذػَظ زض ضسُ، اضائِ هَاضز اسبس ثط اًضجبعي هطًعي ًويتِ تب ًٌٌس اضسبل اًضجبعي هطًعي ًويتِ ثِ ترلق

يتتحػيلزاًطجَيبىًويتِهطًعياًضجبعيگيطيًٌس.ثِّطحبلهطجغتطريعغالحيتيبػسمغالحتحػيلزاًطجَتػوينچگًَگي
است.

اًسٍٍاثستگيآًْبّب،هجبظثِتطٌيلًويتِاًضجبعيّبياهوبضيسبيطزاًطگبُّبيجبهغٍزاًطٌسُّبيٍاثستِثِزاًطگبُزاًطٌسُ-1تجػطُ
تطريعضطٍضتتطثِ هطجغ است. اًضجبعيزاًطگبُ عطينًويتِ اظ هطًعياًضجبعي زاًطٌسًُويتِ اييگًَِ اًضجبعيزض ّبٌيلًويتِ

ًويتًِويتِ تطًيتاػضبء ًويتِهطًعياًضجبعياستٍ ثِػْسُ هجَظ استٍغسٍض ّبياًضجبعياييگًَِاًضجبعيتجسيسًظطزاًطگبُ
ضًَس.حستهَضزثبپيطٌْبزضييسزاًطگبٍُتأييسًويتِهطًعياًضجبعياًتربةهيّبزاًطٌسُ

هػَةهوبمهؼظنضّجطيًبهِاًضجبعيًيطٍّبيهسلحّبيٍاثستِثًِيطٍّبيهسلحًليِترللبتزاًطجَيبىػضًَيطٍّبيهسلحذَزضاٍكنآيييزاًطگبُ-2تجػطُ
ًٌس.ازاهِتحػيلاييجبعياحبلِهيهطًعياًضٍكطهبًسّيهؼظنًلهَاضسيسگيذَاٌّسًطزٍزضغَضتهحطٍهيتزائنزاًطجَاظازاهِتحػيل،هطاتتضاثًِويتِ

هطًعياًضجبعي،ثطاسبسضَاثظسبظهبىسٌجصذَاّسثَز.ّبيؿيطٍاثستِثًِيطٍّبيهسلحپساظتأييسغالحيتازاهِتحػيلزضًويتِزاًطجَزضزاًطگبُ
سثِترللبتزاًطجَيبىضسيسگيًٌس.تَاًزضغَضتٍغَلگعاضش،ًويتِهطًعياًضجبعياثتسائبًثٌبثِتطريعهي-3تجػطُ



- 13ماده 
ػبليٍثْساضت،زضهبىٍآهَظشًبهِزضظطفهستييهبُپساظتػَيتزضضَضايػبلياًوالةكطٌّگيتَسظٍظاضتييكطٌّگٍآهَظشضيًَُبهِاجطايياييآييي

ّباثالؽذَاّسضس.پعضٌيتْيٍِثطاياجطاءثًِليِزاًطگبُ
 

- 14ه ماد
ّبًٍبهِاالجطاءاستًٍليِآيييالظمضَضايػبلياًوالةكطٌّگيتػَيتضسٍاظتبضيدتػَيت74.6.14تجػطُزضجلسِهَضخ35ثٌس54ٍهبز14ًٍُبهِزضاييآييي
ًبهِكبهساػتجبضاست.ّبيهـبيطثباييآيييثرطٌبهِ


