
 بسمه تعالی

 کامپیوتر اساسنامه انجمن علمی دانشجویی

 مؤسسه آموزش عالی ایوانکی

 : هقدهه

اظهْوتطیي  ػَاهل پیكطٍ ٍ پیكگبم زض ػطنِ ّبی ػلوی،آهَظقی ٍ پػٍّكی یکی  عی ؾبلْب تغییط ٍ تحَل ٍ ٍضٍز ثِ ػطنِ ی تکٌَلَغی ،کبهپیَتط

قَز فطنت هغتٌوی ثطای تجطثِ اًسٍظی ٍػطنِ  ثب هحَضیت زاًكجَیی قکل هی گیطز ٍ تَؾظ آًبى ازاضُ هیکِ  ػلوی ّبی اًجوي تكکیل  ثَزُ ،لصا

ثِ ثؿیبضی اظ ثتَاًٌس گطزًستبضظ زاًكگبُ ثْطُ هٌسایي ؾبذتبض اظ حوبیت ٍیػُ هسیطیت هحتطم ٍ اؾبتیس هغ اهیسٍاضین.زاًكجَیبى اؾتّن اًسیكی 

ّبی  ّبی هْن ٍ اؾبؾی هطتجظ ثب ضقتِ آهَظقی هَضز ًیبظ ثطای اضتمبء ٍ تَاًوٌسؾبظی زاًكجَیبى ٍضٍز یبفتِ ٍ هْبضتٍّبی پػٍّكی  هَضَػبت ٍ فطنت

.ًوبیستحهیلی ضا زض آًْب ًْبزیٌِ   

 :کلیات: فصل اٍل

تَضیح زازُ هی  5زض هبزُ  ًْبزی اؾت زاًكجَیی هتكکل اظ اػضبیی کِ« هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی ایَاًکیکبهپیَتط اًجوي ػلوی زاًكجَیی » -1هبزُ 

 .قَز

هؤؾؿِ  گطٍُ کبهپیَتط اًجوي ػلوی زاًكجَیی»ثِ کبض ضفتِ اؾت، هٌظَض « اًجوي»یب « .کبهپیَتطاًجوي »زض ایي اؾبؾٌبهِ، ّط جب لفظ : تَضیح

 .ی آهسُ ثبقساؾت، هگط آى کِ تَضیح زیگط« هؤؾؿِ آهَظـ ػبلی ایَاًکی»ّوبى « هؤؾؿِ»هی ثبقس ٍ لفظ « آهَظـ ػبلی ایَاًکی

زاذلی هؤؾؿِ آهَظـ  حمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ اّساف ٍ زؾتَضالؼولْبیایي اًجوي زض چبضچَة لَاًیي جوَْضی اؾالهی ایطاى، ٍظاضت ػلَم، ت -2هبزُ 

 .ػبلی ایَاًکی ٍ ثب ضػبیت آییي ًبهِ اًجوي ّبی ػلوی زاًكجَیی ههَة ٍظاضت ػلَم فؼبلیت هی کٌس

 :اّساف اًجوي-3هبزُ 

. تؼوین ٍ تؼویك ضٍاثظ ػلوی ٍ پػٍّكی ثیي اػضبء :1ثٌس

 .هؿتوط ثیي زاًكگبُ ٍ اػضبء اًجوي ثِ هٌظَض ضفغ ًیبظّبی ػلوی ٍ ترههی اػضبء ایجبز اضتجبط هؿتمل ٍ: 2ثٌس 

ًسى تَاًوٌسی ػلوی ٍ قٌبؾب ایجبز اضتجبط ثب اًجوي ّب ٍ هَؾؿبت ػلوی ٍ تحمیمبتی زاذل ٍ ذبضج کكَض زض ضاؾتبی تجبزل اعالػبت ػلوی: 3ثٌس 

 .هَؾؿِ

. هرتلف ٍ اًجبم فؼبلیت ّبی هكبثِ ثطاثط همطضات هَؾؿِ ٍ لَاًیي کكَضّبی اًتكبض ًكطیبت زض ظهیٌة  :4ثٌس 

. ایجبز ظهیٌِ ی هٌبؾت ثطای تجلی اؾتؼساز ّب ٍ ثطاًگیرتي ذاللیت ٍ زض ًتیجِ ثبال ثطزى ؾغح ػلوی زاًكجَیبى: 5ثٌس

.. ی ػلوی ٍ پػٍّكی زض هیبى زاًكجَیبى ٍ افعایف ؾغح هكبضکت ٍ ّوکبضی زاًكجَیبى زض ایي فؼبلیت ّب فَق ثطًبهِ ّبی ثطگعاضی فؼبلیت: 6ثٌس 

 هَؾؿِکوک ثِ ضفغ هكکالت تحهیلی ٍ ججطاى کوجَزّبی آهَظقی ٍ ظیطثٌبیی : 7ثٌس

 :ذظ هكی ٍ قطح ٍظبیف اًجوي-4هبزُ 

 .ٍ ترههی زض ظهیٌِ هطثَعِتكکیل کٌفط اًؿْب، ؾویٌبضّب ٍ گطزّوبیی ّبی ػلوی   -1

ّبی آهَظقی زض ظهیٌِ زضٍؼ ضقتِ کبهپیَتط ٍ  ّبی یک ضٍظُ ٍ ؾویٌبضّب ٍ کبضگبُ اظ لجیل ّوبیف ّوبیكْبی هرتلفًكؿت ّب ٍثطگعاضی   -2

گی زض ؾغح ّفت ًكؿت ّبیکِ ثطگعاضی ؾلؿلِ  ...ّب ٍ هجبحث هغطح قسُ زض ظهیٌِ کبهپیَتط، اضتجبعبت، في آٍضی اعالػبت ٍ هؼطفی فٌبٍضی

 .زاًكکسُ اظ هْوتطیي آًْب ذَاّس ثَز

زض هَؾؿِ ٍ عطح تحمیمبتی جبهغ کِ ثب کوک اؾبتیس ٍ هكبضکت زاًكجَیبى گبهی هَثط زض ثْجَز ضًٍس تحمیمبت ٍ افعایف کیفیت اهَض پػٍّكی   -3

اًكجَیبى قطکت کٌٌسُ زض ایي عطح ثِ ایي عطح ثِ گًَِ ای عطاحی ٍ پیبزُ ؾبظی هی گطزز کِ زض عی یک هست ظهبى هؼیي ز .زاضزکكَض ضا 

ض نَضت هساٍم ٍ ّسفوٌس ثِ تحمیك ٍ پػٍّف زض یک ظهیٌِ پطزاذتِ ٍ ًتیجِ آى زضلبلت یک همبلِ یب ؾویٌبض ٍ کٌفطاًؿی یکطٍظُ زض اذتیبض ؾبی



لیمبتی کِ ثِ ًَقتي ایي همبالت هٌجط غیط هؿتمین ثِ ایي همبالت ٍ ؾیط تحهؿتمین ٍزاًكجَیبى لطاضزازُ هیكَز، اظ عطفی اؾبتیس ًیع ثب ًظبضت 

 .ذَاّس قس، ظهیٌِ پطثبضتطقسى ایي همبالت ضا فطاّن هیکٌٌس

 

 یکی زیگط اظػوسُ فؼبلیتْبی ایي اًجوي تكکیل تین زاًكجَیی جْت قطکت زض هؿبثمبت :ACMتكکیل تین جْت قطکت زض هؿبثمبت   -4

ACM(الوپیبز ثطًبهِ ًَیؿی کبهپیَتط ) اضتمبء جبیگبُ زاًكگبُ زض ؾغح کكَضی ٍ جْبًی ٍ ّوچٌیي اضتمبی ؾغح ػلَم ذَاّس ثَز کِ ثب ّسف

ّسف اًجوي تكکیل یک تین ثب پكتَاًِ ذیلی ظیبز ٍ لبثل اعویٌبى اظ زاًكجَیبى ٍ . هطتجظ ثب ثطًبهِ ًَیؿی ٍ تَؾؼِ ًطم افعاضی اًجبم هی گیطز

اثمبت حضَضی همتسض زاقتِ ثبقس ٍ حتی تب کؿت همبم ّبی ثطتط جْبًی ًیع گبم ػاللِ هٌساى هی ثبقس کِ زض آیٌسُ ثتَاًس ثب لسضت ظیبزی زض هؽ

 .ثطزاضز ٍ زض ایي ضاُ اظ حوبیتْبی اؾبتیس ٍ لؿوتْبی هرتلف ازاضی ٍ پػٍّكی ٍ آهَظقی زاًكگبُ ًیع ثی ثْطُ ًرَاّس ثَز

 . اض هیگیطزثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظقی هرتلف ثطاؾبؼ یک چبضت هسٍى کِ زض اذتیبض زاًكجَیبى لط  -5

ثطگعاضی کالؾْبی حل توطیي ثطای زضٍؼ هرتلف زض عَل تطم کِ زض ایي ضاُ اظ کوک اؾبتیس ٍ گطٍُ ٍ ّوچٌیي زاًكجَیبى ثطتط اؾتفبزُ   -6

 .هیكَز

 (.هصاکطُ ٍ ثؿتي لطاضزاز ثب گطٍّْبی آهَظقی ٍ اؾبتیس) ثطگعاضی کالؾْبی آهبزگی کٌکَض کبضزاًی ثِ کبضقٌبؾی ٍ کبضقٌبؾی اضقس   -7

یس اؾبتیس هحتطم ًیع اظ زیگطفؼبلیتْبی ایي اًجوي ذَاّس یچبح ٍ اًتكبض جعٍات زضؾی زض ؾغح زاًكگبُ زضظهیٌِ زضٍؼ هطتجظ ثب کبهپیَتط ثب تأ  -8

  .ثَز

 ّبی کكَضٍزضهطاحل ثؼسزضؾغح زاًكگبُ  هَؾؿِچبح ٍ ًكط ًكطیِ ترههی زض زاذل   -9

ایي ؾبیت ثِ لؿوت هجعایی کِ ّوبى  .ثبقس ٍ ثِ زاًكجَیبى ذسهت ضؾبًی هیکٌسضاُ اًساظی ٍة ؾبیت اًجوي کِ زاضای لؿوتْبی هجعا هی   -10

ؾبذتبض اًجوي ذَاّس ثَز تمؿین هی قَز ٍ ّط لؿوت اظ ؾبیت تَؾظ ضٍاثظ ػوَهی ثب اعالػبتی کِ اظ زیگط لؿوت ّب زضیبفت ذَاّس کطز، ثطٍظ 

. ضؾبًی هی قَز

 ثبّوبٌّگی ؾتبزاجطایی جكي فبضؽ التحهیالىضثطگعاضی جكي فبضؽ التحهیلی ثطای زاًكجَیبى تطم آخ  -11

اضائِ هكبٍضُ ثِ زاًكجَیبى ػعیع زض اًجبم پطٍغّْبی زاًكجَیی هرتلف ٍ تكکیل گطٍّْبی کبضی هرتلف زض زاذل ٍ ذبضج اظ زاًكکسُ ثطای   -12

.  اًجوي هیجبقس ثطلطاضی اضتجبط ثب اضگبًْبی هرتلف ٍ اًجبم پطٍغُ ّبی آًْب ثِ نَضت تین ًیع اظ زیگط فؼبلیتْبی ایي

ٍ اضائِ آًْب ثِ اؾبتیس ٍ  (E-Book ثِ نَضت)ٍ کتت هطجغ ٍ ضاٌّوب ٍ هجالت ترههی کبهپیَتط ثطای ضقتِ کبهپیَتط  CD تكکیل ثبًک  -13

فیلوْبی کٌفطاًؿْب ٍ  CD ٍ DVD ٍ اضائِ CDّبی هرتلف ًطم افعاضی زض لبلت ثبًک  CD ٍ DVD زاًكجَیبى جْت اؾتفبزُ ٍ ّوچٌیي اضائِ

 هی ثبقسؾویٌبضّبی هرتلف ثِ ّوطاُ چکیسُ هغلت آًْب اظ ػوسُ فؼبلیتْبی اًجوي 

ایجبز ّوبٌّگی ثطای قطکت زض کٌفطاًؿْبی ػلوی ٍ ؾویٌبضّبی زاذل ٍ ذبضج زض زاًكکسُ ثب فطاّن کطزى ظهیٌِ ایبة ٍ شّبة ٍ ّوچٌیي   -14

اؾکبى زض هحل کٌفطاًؽ  

 .یی جْت پَیبیی زاًكکسُ ٍ ایجبز اًگیعُ زض هیبى زاًكجَیبى ٍ قٌبؾبًسى تَاًبیی ّبی زاًكکسُ اظ ایي عطیكثطگعاضی هؿبثمبت زاًكجَ  -15

 حفظ ًٍگْساضی ٍؾبیل ٍ تجْیعات اًجوي ٍ اضائِ گعاضـ   -16

 ایجبزظهیٌِ هٌبؾت جْت تكکیل اًتربثبت زٍضُ ثؼس  -17

 :ػضَیت زض اًجوي: فهل زٍم

ثسٍى هحسٍزیت ثِ ػضَیت  کِ زض کلیِ گطایكْب ٍ همبعغ تحهیلیکبهپیَتط  زاًكجَیبى قبغل ثِ تحهیل ضقتِاػضبی اًجوي ػجبضتٌس اظ کلیِ -5هبزُ 

ضوٌب اؾبتیس ٍ  .ًفط هی ثبقس 15حسالل تؼساز اػضب جْت فؼبلیت اًجوي . کبًَى زض هی آیٌس ٍ زض چبضچَة ایي اؾبؾٌبهِ ثِ فؼبلیت هی پطزاظًس

 .زکبضکٌبى زض نَضت توبیل هی تَاًٌس ثِ ػٌَاى ػضَ افتربضی ثب اًجوي ّوکبضی ًوبیٌس ٍ اًجوي ضا اظ ًظطات ٍ ضٌّوَزّبی ذَز ثْطُ هٌس ؾبظى

ت ٍی لغَ ذَاّس ػضَی( اؾبؾٌبهِ 11هبزُ )چٌبًچِ ػضَ اًجوي زض چبضچَة اؾبؾٌبهِ اًجوي فؼبلیت ًکٌس، ثب تهوین قَضای هسیطیت اًجوي : تَضیح

 .قس



 .زض اًجوي ثِ هؼٌبی ثْطُ هٌسی آى ػضَ اظ اهکبًبت ػوَهی اًجوي هی ثبقس ػضَیت ّط ػضَ-6هبزُ 

 .ثب لجَل هفبز اؾبؾٌبهِ ٍ تکویل فطم ػضَیت ثِ ػضَیت کبًَى زض ذَاٌّس آهس 5ّط یک اظ اػضبی اًجوي هَضز اقبضُ زض هبزُ -7هبزُ 

 .گطزز، اًجوي هٌحل اػالم هی قَز 15گبُ زض نَضتی کِ تؼساز اػضبی اًجوي کوتط اظ ثب ًظط قَضای فطٌّگی زاًف-8هبزُ 

 :ارکاى کاًَى: فصل سَم

قَضای ػوَهی اًجوي، قَضای هسیطیت اًجوي، زثیط اًجوي ٍ ٍاحسّبی اًجوي کِ تحت ًظط قَضای هسیطیت اًجوي : اضکبى کبًَى ػجبضتٌس اظ-9هبزُ 

 .فؼبلیت هی ًوبیٌس

 :ػوَهی اًجوي قَضای-10هبزُ 

 .ثِ ػضَیت اًجوي زض آهسُ اًس 5هتكکل اظ اػضبی اًجوي کِ هغبثك هبزُ اؾت ایي قَضا، قَضایی  1-10

 .هی ثبقٌس( 11هبزُ )ّیأت ضئیؿِ قَضای ػوَهی اًجوي، اػضبی قَضای هسیطیت اًجوي  2-10

 .اػضب ضؾویت هی یبثس ُ ٍ جلؿبت آى ثب حضَض زٍ ؾَمزازقَضای ػوَهی اًجوي حسالل ؾبلی یک ثبض ثِ زػَت ّیأت ضئیؿِ تكکیل جلؿِ  3-10

ثِ زضذَاؾت یک ؾَم اػضبی قَضای ػوَهی اًجوي یب ثِ زضذَاؾت قَضای هسیطیت اًجوي، جلؿبت فَق الؼبزُ قَضای ػوَهی ثب زؾتَض -1تجهطُ 

 .یبثسجلؿبت قَضای ػوَهی فَق الؼبزُ ثب حضَض یک زٍم اػضب ضؾویت هی . جلؿِ هكرم تكکیل هی قَز

 .اؾبؾٌبهِ هی آیس 14ٍظبیف قَضای ػوَهی اًجوي زض هبزُ  4-10

ایي جلؿِ ثب ّط تؼساز اظ . قَضای ػوَهی، جلؿِ فَق الؼبزُ حساکثط زٍ ّفتِ ثؼس تكکیل هی گطززؾبالًِ زض نَضت ػسم ضؾویت جلؿبت -2تجهطُ 

 .اػضب ضؾوی اؾت

اهکبى پصیط اؾت ٍ ّط گًَِ اػوبل تغییطات تَؾظ قَضای ػوَهی زض اؾبؾٌبهِ تبییس قسُ  تهَیت تغییطات اؾبؾٌبهِ ثب ضای زٍ ؾَم حبضطیي -3تجهطُ 

زض نَضتی کِ هسیطیت فطٌّگی تغییطات اػوبل قسُ زض اؾبؾٌبهِ اًجوي ضا . اًجوي ثبیس زض چبضچَة آییي ًبهِ اًجوٌْبی ػلوی زاًكجَیی نَضت گیطز

 .ضا ثِ نَضت هکتَة ٍ هؿتسل ثِ اًجوي اضائِ ًوبیس هغبیط آییي ًبهِ هصکَض ثساًس، هکلف اؾت ًظطات ذَز

 .زض نَضت تكکیل قَضای زثیطاى اًجوٌْبی ػلوی، زثیط ایي قَضا هی تَاًس ثِ ػٌَاى ًبظط زض جلؿبت قَضای ػوَهی اًجوي قطکت ًوبیس-4تجهطُ 

 :قَضای هسیطیت اًجوي-11هبزُ 

قَضای ػوَهی اًجوي اظ هیبى اػضبی اًجوي  ی الجسل هی ثبقس کِ زض اًتربثبتػضَ ػل 2ػضَ انلی ٍ  7اظ قَضای هسیطیت اًجوي هتكکل  1-11

آییي ًبهِ اًجوٌْبی ػلوی زاًكجَیی ههَة ٍظاضت ػلَم ثِ هست یک ؾبل هغبثك اؾبؾٌبهِ  19زض نَضت  زاضا ثَزى قطایظ هبزُ ( 5هٌسضج زض هبزُ )

 .اًجوي اًتربة هی قَز

ػضَ ػلی الجسل  2ػضَ انلی ٍ  5ًفط ثبقس، ایي قَضا زاضای  500ثٌبثط اػالم ًظط هسیطیت آهَظقی کوتط اظ  زض نَضتی کِ تؼساز زاًكجَیبى ضقتِ 2-11

 .هی ثبقس

ٍ جلؿبت آى ثب حضَض چْبض ػضَ انلی ضؾویت هی یبثس ٍ ههَثبت آى ثب ضای  جلؿبت قَضای هسیطیت حسالل هبّی یکجبض تكکیل هی قَز 3-11

 .اکثطیت ًؿجی حبضطیي هؼتجط اؾت

چٌبًچِ ثِ ّط زلیل یکی اظ اػضبی قَضای هسیطیت اظ ػضَیت اًهطاف زّس ٍ یب هغبثك آییي ًبهِ اًضجبعی ػسم نالحیت ٍی اثجبت گطزز،  4-11

 .ػضَیت اٍ زض قَضای هسیطیت اًجوي لغَ ٍ اٍلیي ػضَ ػلی الجسل جبیگعیي ٍی ذَاّس قس

زثیط قَضای . زض اٍلیي جلؿِ پؽ اظ اًتربثبت تَؾظ اػضبی انلی اًتربة هی گطزز ازاضُ جلؿبت قَضای هسیطیت ثِ ػْسُ زثیط قَضا اؾت کِ 5-11

 .هسیطیت، زثیط اًجوي ًیع هی ثبقس

 .ثٌب ثِ ضطٍضت، قَضای هسیطیت ثب ّوبٌّگی زثیط هی تَاًس افطازی ضا ثطای حضَض زض جلؿِ زػَت ًوبیس 6-11

 .اؾبؾٌبهِ هی آیس 15ٍظبیف قَضای هسیطیت زض هبزُ  7-11



 :زثیط اًجوي-12هبزُ 

تب تؼییي زثیط جسیس ایفبی  زیطیتاًتربة هی گطزز ٍ زض نَضت کٌبضُ گیطی یب ثطکٌبضی، یکی اظ اػضبی قَضای م( 11-5)زثیط اًجوي عجك ثٌس  1-12

 .ثطضؾی اؾتؼفبی زثیط ثب ضای گیطی قَضای هسیطیت اًجبم هی قَز. هؿئَلیت هی کٌس

 .تَاًس زض جلؿبت قَضای زثیطاى اًجوٌْب قطکت ًوبیس زثیط اًجوي یب ًوبیٌسُ ٍی هی 2-12

 .اؾبؾٌبهِ هی آیس 16ٍظبیف زثیط زض هبزُ  3-12

 :ٍاحسّبی اًجوي-13هبزُ 

ٍاحسّبی اًجوي، گطٍّْبی فؼبل کبضی ّؿتٌس کِ ثط حؿت ضطٍضت تحت ًظبضت قَضای هسیطیت ثِ نَضت هَلت یب زائوی تكکیل هی گطزًس ٍ  1-13

ثِ هٌظَض ... ٍ پػٍّكی، اًتكبض ًكطیِ ّبی اًجوي، تسٍیي کلیت اؾبؾٌبهِ جْت تغییطات انالحی، اضظیبثی ٍضؼیت اًجوي ٍ زض حَظُ ّبی آهَظقی

 .فؼبلیت هی ًوبیٌس تحمك اّساف اًجوي

ا ًظبضت یکی اظ ّط یک اظ ٍاحسّب ثب هؿئَلیت یکی اظ اػضبی قَضای هسیطیت یب یکی اظ اػضبی قَضای ػوَهی ثِ اًتربة قَضای هسیطیت ٍ ة 2-13

 .ٍاحسّب زض قَضای هسیطیت نَضت هی گیطز تهوین گیطی ثطای تؼییي هؿئَل. ُ هی گطززاػضبی آى ازاض

 .ّط ػضَ اًجوي هی تَاًس ثِ ػٌَاى ػضَ فؼبل ثب ّط یک اظ ٍاحسّبی اًجوي ّوکبضی ًوبیس 3-13

ثب تهَیت قَضای هسیطیت  زض ّط زٍضُثطًبهِ ّب ٍ زؾتَضالؼول فؼبلیت ٍاحسّب  ،یس فؼبلیت ّبی آًْبتكکیل ٍاحسّبی اًجوي، اًحالل ٍ یب توس 4-13

 .هی ثبقس لبثل اجطا

 .هؿئَلیي ٍاحسّب هَظفٌس گعاضـ جبهؼی ضا ثِ نَضت هکتَة حسالل ّط هبُ یکجبض ثِ قَضای هسیطیت اضائِ ٍ ثِ زثیط اًجوي تحَیل ًوبیٌس 5-13

 :اظ زض زٍضُ فؼلی، ٍاحسّبی اًجوي ػجبضتٌس 6-13

 هبلیٍاحس 

 ٍاحس ًكطیِ

 ٍاحس هؿتٌس ؾبظی ٍ پكتیجبًی ٍضٍاثظ ػوَهی

 تحمیمبت ٍپػٍّفٍاحس 

 ٍاحسآهَظـ

 .اؾبؾٌبهِ هی آیس 17ٍظبیف ٍاحسّبی اًجوي زض هبزُ  

 :شرح ٍظایف ارکاى کاًَى: فصل چهارم

 :ٍظبیف قَضای ػوَهی اًجوي ػجبضتٌس اظ-14هبزُ 

 تهَیت آییي ًبهِ ّبی اًجوي-الف

 اًتربة قَضای هسیطیت اًجوي ثِ هست یک ؾبل-ة

 (ثِ پیكٌْبز قَضای هسیطیت)تهَیت ثطًبهِ ّبی ؾبالًِ اًجوي ٍ ثطضؾی ٍضؼیت ٍاحسّب -ج

 .پیكٌْبزقسُ تَؾظ اػضبی قَضای هسیطیت ٍ یب یک ؾَم قَضای ػوَهی زض اؾبؾٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ّبی اًجوي تهَیت تغییطات ٍ انالحبت-ز

 .ذهَل ٍضؼیت اػضب هغبثك آییي ًبهِ اًضجبعی اًجوي تهوین گیطی زض-ُ

 کلیِ اهَض اًجبم قسُ تَؾظ قَضای ػوَهی ثبیس ثِ اعالع هسیطیت فطٌّگی ثطؾس ٍ تغییطات ٍ اًتربثبت ًیع ثبیس هَضز تبییس آى هسیطیت لطاض-تجهطُ

 .گیطز



 

 :ٍظبیف قَضای هسیطیت اًجوي ػجبضتٌس اظ-15هبزُ 

ٍ ثطًبهِ ّبی ههَة اًجوي ٍ یبفتي ؾبظ ٍ ( 4ٍ  3هَاز )ی اًجوي، تؼییي ثَزجِ ؾبالًِ پیكٌْبزی هغبثك اّساف ٍ ذظ هكی تٌظین تمَین فؼبلیتْب-الف

 .کبضّبی اجطایی ثطای تحمك آًْب

 .تكکیل ٍاحسّبی اًجوي هغبثك ههَثبت قَضای ػوَهی ٍ ًظبضت ثط ًحَُ اجطای آًْب-ة

 .ثِ قَضای ػوَهی جْت تهَیتتسٍیي آییي ًبهِ ّبی ضطٍضی ٍ تغییط ٍ انالح اؾبؾٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ثط حؿت ضطٍضت ٍ اضائِ آى -ج

 .  ثِ نَضت هٌظن ٍ اجطای ههَثبت آى( ظیط ًظط ٍظاضت ػلَم)زاًكجَیی ؾطاؾط کكَض  ػلویاضائِ گعاضـ فؼبلیتْب ثِ تكکلْبی -ز

 .ضیعی جلؿبت قَضای ػوَهی،  ثطپبیی ٍ ازاضُ جلؿبت ٍ ثطگعاضی اًتربثبت هطثَعِ عجك زؾتَضالؼولْبی هَجَززؾتَض کبض ٍ ثطًبهِ  تسٍیي-ُ

 .تٌظین گعاضـ ػولکطز ؾبلیبًِ فؼبلیت ّب ٍ اضائِ آى ثِ قَضای ػوَهی ٍ هسیطیت فطٌّگی-ٍ

 .لفبت هغبثك لَاًیي اًضجبعی اًجويًظبضت ٍ اضظیبثی فؼبلیت ّبی اًجوي، ٍضؼیت اػضبی اًجوي، ػولکطز زثیط ٍ ثطضؾی تد-ظ

 .تهوین گیطی زض هؿبئل جبضی اًجوي ٍ ثطضؾی ٍ پیگیطی پیكٌْبزّبی اضائِ قسُ اظ ؾَی اػضب ٍ ٍاحسّبی اًجوي-ح

 :ٍظبیف زثیط اًجوي ػجبضتٌس اظ-16هبزُ 

 .هسیطیت فطٌّگی زاًكگبُثطًبهِ ضیعی ٍ ّسایت کلیِ اهَض هحَلِ ثِ زثیط قَضای هسیطیت اظ ؾَی گطٍُ آهَظقی ٍ -الف

 .قطکت زض جلؿِ قَضای زثیطاى اًجوٌْبی ػلوی زاًكگبُ ٍ اضائِ ی گعاضـ فؼبلیت ّبی اًجوي ٍ پیگیطی ههَثبت ایي قَضا-ة

 .ُ گعاضـ اظ ضًٍس فؼبلیتْبی زثیط ثِ ایي قَضاجلؿبت قَضای هسیطیت اًجوي ٍ اضائ ثطپبیی ٍ ازاضُ-ج

 .جْت اضائِ ثِ اهَض فطٌّگی زاًكگبُ ٍ هطاجغ زیگط زاًكگبُ ٍ ٍظاضت ػلَم ثط حؿت ًیبظ ٍ تسٍیي گعاضـ کبض تٌظین نَضت جلؿبت قَضاّبی اًجوي-ز

 .پیگیطی ٍ اجطای ههَثبت قَضای هسیطیت اًجوي ٍ کلیِ اهَض اضجبػی اظ ؾَی گطٍُ آهَظقی ٍ هسیطیت فطٌّگی زاًكگبُ-ُ

 .ثطلطاضی اضتجبط هؿتوط ثب ًوبیٌسگبى ٍاحسّبی اًجوي-ٍ

 .هؿئَلیت کلیِ اهَض لبًًَی، ازاضی ٍ حمَلی اًجوي-ظ

 .ضا ثِ یکی اظ اػضبی قَضای هسیطیت تفَیض کٌس( ُ)ٍ ( ة)زثیط اًجوي هی تَاًس زض نَضت نالحسیس، ّط کسام اظ ٍظبیف هٌسضج زض هَضزّبی -تجهطُ

 :ٍظبیف ٍاحسّبی اًجوي-17هبزُ 

 هبلیٍاحس 

 هرتلف اًجوي لؿوت ّبیّبی  ثطآٍضز ّعیٌِ -الف

 ٍتسٍیي ثَزجِ ؾبالًِ ٍتطهیّعیٌِ ّب کبضقٌبؾی -ة

 جْت اجطای عطحهؼبًٍت آى زؾتَضات الظم اظ  اػتجبضٍ ٍ گطفتيٍفطٌّگی ثِ هؼبًٍت زاًكجَیی  ّعیٌِ اػالم -ج

 ٍاحس ًكطیِ

 جوغ آٍضی اعالػبت ضٍظ ٍهغبلت جسیس هطتجظ ثب ضقتِ -الف

 پیگیطی ٍ اًجبم هطاحل چبح ًكطیِ-ة

 ٍاحس هؿتٌس ؾبظی ٍ پكتیجبًی ٍضٍاثظ ػوَهی



 ٍاعالػبت اًجوي ّبثبیگبًی  اؾٌبزٍفبیل  -الف

 ػضَپصیطی ٍپبؾد گَیی ثِ زاًكجَیبى -ة

 اعالع ضؾبًی زض ذهَل فؼبلیت ّبی اًجوي-ج

 ثطگعاضی اضزٍ ػلوی ٍتفطیحی ٍ ٍضظقی -ز

 ٍاحس تحمیمبت ٍپػٍّف

 اًجبم پطٍغُ ّبی زاًكجَیی کوک زض -الف

 ٍتكکیل تین ّب ثطای قطکت زض هؿبثمبت...(ثطًبهِ ًَیؿی ٍ)ضگعاضی هؿبثمبت ػلویة -ة

 تكکیل ثبًک ؾَاالت اهتحبًی ًٍطم افعاض اآهَظقی ٍجعٍات زضؾی-ج

 هكبٍضُ ػلوی زاًكجَیی-ز

 ثطگعاضی کٌفطاًؽ ػلوی -ی

 ٍاحسآهَظـ

 ثطگعاضی کالؼ حل توطیي-الف

 ثطگعاضی کالؼ کٌکَض-ة

 آهَظقیثطگعاضی زٍضُ ّبی -ج

 :ٍظبیف اػضبی اًجوي ػجبضتٌس اظ-18هبزُ 

 .آییي ًبهِ ّب ٍ کلیِ هفبز اؾبؾٌبهِ اًجوي ،پبیجٌسی ثِ انَل ٍ همطضات-الف

 .قطکت هٌظن ٍ فؼبالًِ زض قَضای ػوَهی اًجوي ٍ اًتربثبت قَضای هسیطیت-ة

ٍاحسّب ٍ ّوکبضی ثب ایكبى زض ذهَل اعالع ضؾبًی ٍ اضائِ ذسهبت ثطلطاضی اضتجبط هؿتوط ثب اػضبی قَضای هسیطیت ٍ زضذَاؾت گعاضـ ػولکطز -ج

 .الظم

 :اهَر تشکیالتی اًجوي: فصل پٌجن

 :ٍ ؾطثطگ اًجوي( آضم)هْط، لَگَ -19هبزُ 

ًجوي ٍ تؼییي هْط ٍ اٍضاق ٍ اؾٌبز اًجوي ثبیس ثالفبنلِ پؽ اظ ثطگعاضی اًتربثبت ا. ًكبًْبی هصکَض، گَیبی فؼبلیتْب ٍ اّساف اًجوي هی ثبقس-الف

 .قَضای هسیطیت جسیس اظ ؾَی زثیط لجلی ثِ زثیط جسیس عی نَضتجلؿِ ای ثب حضَض اػضبی زٍضُ جسیس تحَیل زازُ قَز

پؽ اظ تبییس هسیط گطٍُ آهَظقی ثبیس ثِ تبییس ضؾوی هسیطیت فطٌّگی ٍ ّطگًَِ تغییطات انالحی زض آًْب عطحْبی هْط، آضم ٍ ؾطثطگ اًجوي -ة

 .زاًكگبُ ثطؾس

 .ّطگًَِ هکبتجِ ٍ گعاضـ ضؾوی ٍ کتجی اًجوي ثبیس ضٍی ؾطثطگ ضؾوی ٍ هْوَض ثِ هْط اًجوي ٍ زاضای اهضبی زثیط ثبقس-ج

گَ هؿئَلیت هْط ٍ ؾطثطگ ثب زثیط اًجوي اؾت ٍ زض هَاضزی کِ هكکلی پیف آیس، الظم اؾت زض ثطاثط قَضای هسیطیت ٍ هطاجغ شیطثظ زاًكگبُ پبؾد-ز

   .ثبقس

هفمَز قسى هْط، زثیط هَظف اؾت ثالفبنلِ هطاتت ضا جْت ثطضؾی ٍ الساهبت همتضی ثِ قَضای هسیطیت، گطٍُ آهَظقی هطثَعِ ٍ هسیطیت زض نَضت -ُ

 . فطٌّگی اػالم ًوبیس


