آييننامهاحرازاستعذادهايبرترونخبگي
مصوبپانصذوهشتادونهمينجلسهمورخ1385/06/14شورايعالي انقالبفرهنگي
تاريخابالغ1385/07/05:شمارهابالغ/2894:دش
هوذهِ :
ثِ هٌظَس تحون ثخط٘ذى ثِ تأك٘ذ هوبم هؼظن سّجشٕ دس « استلبدُ غح٘ح ٍ هٌبست اص ظشك٘تّبٕ ػلوٖ ًخجگبى دس ساستبٕ
تَسؼٔ ّوِ جبًجٔ كطَس» ٍ دس اجشإ هبدٓ  4اسبسٌبهِ ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى دسثبسٓ «تؼشٗق ًخجِ ٍ احشاص استؼذادّبٕ
ًخجگٖ اكشاد» آٗ٘ي ًبهِ احشاص استؼذادّبٕ ثشتش ٍ ًخجگٖ تػَٗت هٖضَد

ثشتش ٍ

.دس اٗي آٗ٘ي ًبهِ «ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى كطَس» ثِ

اختػبس «ثٌ٘بد» ٍ دٍ ٍصاستخبًٔ«ػلَم ،تحو٘وبت ٍ كٌبٍسٕ» ٍ «ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكٖ ثِ اختػبس «ٍصاست٘ي ػلَم ٍ
ثْذاضت» ًبه٘ذُ هٖضَد .
هبدُ 1ـ ّذف
هٌغوٖ كشدى ٍ تؼشٗق ضبخعّبٕ ػلوٖ ،استبًذاسدسبصٕ هؼ٘بسّب ٍ كشاٌٗذّبٕ ضٌبسبٖٗ ٍ هؼشكٖ ًخجگبى ٍ استؼذادّبٕ ثشتش
ّش ثخص .
هبدُ 2ـ تؼشٗق ًخجِ ٍ استؼذاد ثشتش
1ـ2ـ «ًخجِ» ثِ استٌبد هبدُ  4اسبسٌبهِ ثٌ٘بد ثِ كشد ثشجستِ ٍ كبسآهذٕ اعالم هٖضَد كِ اثشگزاسٕ ٍٕ دس تَل٘ذ ٍ گستشش
ػلن ٍ ٌّش ٍ كٌبٍسٕ ٍ كشٌّگ سبصٕ ٍ هذٗشٗت كطَس هحسَس ثبضذ ٍ َّش ،خاله٘ت ،كبسآكشٌٖٗ ٍ ًجَؽ ككشٕ ٍٕ دس ساستبٕ
تَل٘ذ ٍ گستشش داًص ٍ ًَآٍسٕ هَجت سشػت ثخط٘ذى ثِ سضذ ٍ تَسؼِ ػلوٖ ٍ اػتالٕ جبهؼِ اًسبًٖ كطَس گشدد .
« -2-2استؼذاد ثشتش» ثِ كشدٕ اعالم هٖضَد كِ ثِ غَست ثبلوَُ ًخجِ ثَدُ ٍلٖ ٌَّص صهٌِّ٘بٕ الصم ثشإ ضٌبسبٖٗ كبهل ٍ ٗب
ثشٍص استؼذادّبٕ ٍٗژُ اٍ كشاّن ًطذُ است.
تجػشُ  :1تؼبسٗق كَم ضبهل استؼذادّبٕ ثشتش ٍ ًخجگبى ثخطْبٕ هختلق اص هج٘ل ػلوٖ ٍ كٌبٍسٕ ،آهَصضٖ ،كشٌّگٖ ،اجتوبػٖ،
ٌّشٕ ٍ هذٗشٗتٖ هٖثبضذ .
تجػشُ  :2تؼشٗق ٍ ضشاٗظ احشاص ًبثـگٖ ٍ ًحَُ حوبٗت اص ًَاثؾ تَسظ ثٌ٘بد پ٘طٌْبد ٍ پس اص تػَٗت ّ٘ئت اهٌبء ثِ تػَٗت
ضَسإ ػبلٖ اًوالة كشٌّگٖ هٖسسذ .

تجػشُ  :3استؼذاد ثشتش ٍ ًخجگٖ ٗك كشآٌٗذ پَٗب است ٍ هٖثبٗست تذاٍم ضشاٗظ دس دٍسُّبٕ صهبًٖ هطخع دس احشاص ًخجگٖ
هؼ٘بس هشاس گ٘شد.
هبدُ  3ـ كشاٌٗذ احشاص استؼذاد ثشتش ٍ ًخجگٖ دس حَصُّبٕ هختلق
 -3-1دس تؼ٘٘ي ٍ احشاص ضشاٗظ ًخجگٖ ،كشآٌٗذّبٕ تؼشٗق ٍ تجشثِ ضذُ تَسظ ًْبدّبٕ ثشگضٌٌٗذٓ

ًخجگبى ّش ثخص پزٗشكتِ

ضذُ ٍ ثب جْت گ٘شٕ ػلوٖ ٍ ػوالٖٗ س٘بستّبٕ هَجَد ّوبٌّگ ٍ هؼ٘بسّبٕ ٍضغ ضذُ ػٌذاللضٍم توَٗت ٍ ٗب اغالح هٖگشدد.
3 -2ـ آٗ٘ي ًبهِ ّبٕ هَجَد ثشإ تؼ٘٘ي ثْتشٌْٗب دس ثخصّبٕ هختلق ثب سٍٗكشد توَٗتٖ هَسد اغالح ٍ تػَٗت

ثٌ٘بد هشاس

خَاّذ گشكت .
هبدُ  4ـ ضشاٗظ احشاص استؼذادّبٕ ثشتش ٍ ًخجگٖ اكشادٕ كِ داسإ ٗكٖ اص ٍٗژگّٖبٕ صٗش ثبضٌذ ،استؼذاد ثشتش ٗب ًخجِ ضٌبختِ
هٖضًَذ .
1ـ4ـ ثشگضٗذگبى الوپ٘بدّبٕ ػلوٖ هؼتجش داخلٖ ٍ جْبًٖ
الق ) ًلشات اٍل تب سَم الوپ٘بدّبٕ هؼتجش جْبًٖ ٍ ث٘يالوللٖ داًص آهَصٕ ثب تأٗ٘ذ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ ػٌَاى ًخجِ
ة ) ساُٗبكتگبى هشحلِ ًْبٖٗ الوپ٘بدّبٕ هؼتجش جْبًٖ ث٘يالوللٖ داًص آهَصٕ ثب تأٗ٘ذ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ ػٌَاى استؼذاد
ثشتش
ج ( ًلشات اٍل تب سَم الوپ٘بدّبٕ هؼتجش ث٘يالوللٖ داًطجَٖٗ ثب تأٗ٘ذ ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ثِ ػٌَاى ًخجِ
د ) ًلشات اٍل تب سَم الوپ٘بدّبٕ هؼتجش ػلوٖ داًطجَٖٗ كطَس ثب هؼشكٖ ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش
ّـ ) ًلشات اٍل تب سَم الوپ٘بدّبٕ هؼتجش ػلوٖ داًص آهَصٕ كطَس ثب هؼشكٖ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش
2ـ4ـ ثشگضٗذگبى اص ه٘بى آصهًَْبٕ سشاسشٕ
الق) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى ستجِّبٕ ثشتش آصهَىّبٕ سشاسشٕ هوغغ كبسضٌبسٖ اص ه٘بى ً 100لش اٍل ثشإ سضتِّبٕ سٗبضٖ ٍ
ك٘ضٗكً 50 ،لش اٍل ثشإ سضتِّبٕ ػلَم تجشثًٖ 50 ،لش اٍل ثشإ سضتِّبٕ ػلَم اًسبًٖ ٍ ً 20لش اٍل ثشإ سضتِّبٕ ٌّش ثِ
ػٌَاى استؼذاد ثشتش
3ـ4ـ هختشػبى ٍ هكتطلبى
الق ) ثشگضٗذگبى هسبثوبت ٍ جطٌَاسُّبٕ ػلوٖ هؼتجش داخلٖ ٍ خبسجٖ اص هج٘ل جطٌَاسٓ ث٘يالوللٖ خَاسصهٖ ،جطٌَاسٓ جَاى
خَاسصهٖ ٍ جطٌَاسٓ

ػلَم پضضكٖ ساصٕ ثب هؼشكٖ ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ٍ تأٗ٘ذ ثٌ٘بد ثِ ػٌَاى استؼذاد

ثشتش

ة ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى هختشػبى ٍ هكتطلبى اٗشاًٖ كِ اختشاع ٍ اكتطبف آًبى

دس هشاجغ رٗػالح داخلٖ ٍ ٗب خبسجٖ ثِ ثجت

سس٘ذُ ثبضذ ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش (ثٌ٘بد تؼ٘٘ي كٌٌذٓ هشاجغ رٗػالح است).
تجػشُ :جطٌَاسُّب ٍ هسبثوبت ػلوٖ ثب تأٗ٘ذ ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ٍ دس هَاسد خبظ ثب تأٗ٘ذ ثٌ٘بد هؼتجش ضٌبختِ هٖضَد

.

4ـ4ـ داًص آهَختگبى
ثشگضٗذگبى اص ه٘بى ًلشات اٍل داًص آهَختِ سضتِّبٕ داًطگبّٖ (كبسضٌبسٖ ٍ ثبالتش) داخل كطَس ٍ حَصُّبٕ ػلوِ٘ (سغح ٗك
ٍ ثبالتش) ثب هؼشكٖ «ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت» ٍ «هذٗشٗت حَصُ ػلوِ٘ هن ٍ خشاسبى» ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش
5ـ4ـ ثشتشٗيّبٕ هسبثوبت ػلَم هشآًٖ
ثشگضٗذگبى ًلشات اٍل تب سَم هسبثوبت هؼتجش هشآًٖ داخلٖ ٍ ث٘يالوللٖ ثب تأٗ٘ذ ٍصاست كشٌّگ ٍ اسضبد اسالهٖ ثِ ػٌَاى استؼذاد
ثشتش
تجػشُ :تطخ٘ع اػتجبس هسبثوِ ثب ثٌ٘بد است.
6ـ4ـ ضخػ٘تْبٕ ثشجستِ ػلوٖ ،اهتػبدٕ ،اجتوبػٖ ٍ كشٌّگٖ كطَس
الق ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى هحووبى اٗشاًٖ كِ ثش اسبس هؼ٘بسّبٕ هؤسسبت هؼتجش اعالػبت ػلوٖ ث٘يالوللٖ ٍ داخلٖ ثِ لحبػ
تؼذاد اسجبػبت ثِ هوبالت آًْب ٍ ٗب سبٗش ضبخعّبٕ هشتجظ ثِ ػٌَاى پژٍّطگشاى ٍ داًطوٌذاى هلٖ ٍ ث٘يالوللٖ هشاس گشكتِاًذ ،ثب
هؼشكٖ ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ثِ ػٌَاى ًخجِ
ة ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى اكشادٕ كِ ثشإ حل هطكالت هلٖ اهتػبدٕ ،اجتوبػٖ ٍ كشٌّگٖ كطَس ساّكبسّبٕ هٌبسجٖ اسائِ كشدُاًذ
ٍ اٗي ساّكبسّب تجشثِ ضذُ ٍ ًتبٗج حبغل اص آى ثِ تأٗ٘ذ هشاجغ رٗشثظ سس٘ذُ ثبضذ ،ثب اًتخبة ثٌ٘بد ثِ ػٌَاى

استؼذاد ثشتش

ج ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى اكشادٕ كِ دس ّش ٗك اص سضتِّب ٍ گشٍُّبٕ ػلوٖ اػن اص ػلَم اًسبًٖ ٍ هؼبسف اسالهٖ ،ػلَم پبِٗ ،كٌٖ
هٌْذسٖ ،پضضكٖ ،كطبٍسصٕ ٍ ٌّشً ،ظشِٗ ٗب تئَسٕ جذٗذ اسائِ كشدُ ٍ اص سَٕ هشاجغ هؼتجش هلٖ ٍ ث٘يالوللٖ هشثَعِ ،تأث٘شگزاس
ضٌبختِ ضذُ ثبضذ (تطخ٘ع ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش ،هشاجغ هؼتجش ثب ثٌ٘بد است)
د ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى هؤللبى ٍ هتشجوبى كتتًَٗ ،سٌذگبى هوبالت،

ٍاػظبى ٍ ضبػشاى كِ آثبس كبخش اٗطبى داسإ ًوص هْن ٍ

تأث٘ش ٍٗژُ دس تَسؼِ هشصّبٕ داًص ٍ كٌبٍسٕ ٗب تشث٘تٖ ٍ اخالهٖ دس حَصُ هشثَط ثَدُ است ( .تطخ٘ع ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش
هشاجغ هؼتجش ثب ثٌ٘بد است)

7ـ4ـ آكشٌٌٗذگبى آثبس ثذٗغ ٍ اسصًذُ ادثٖ ٍ

ٌّشٕ ثشگضٗذگبى اص ه٘بى آكشٌٌٗذگبى آثبس ثذٗغ ٍ اسصًذُ ٌّشٕ دس حَصُّبٕ

هَس٘وًٖ ،وبضٌّٖ ،شّبٕ تجسوٌّٖ ،شّبٕ ًوبٗطٖ ،هؼوبسٕ ٍ ؿ٘شُ ثب هؼشكٖ هشاجغ هؼتجش ٍ اًتخبة

ثٌ٘بد ثِ ػٌَاى استؼذاد

ثشتش (تطخ٘ع هشاجغ هؼتجش ثب ثٌ٘بد است(
8ـ4ـ اػضبٕ ّ٘أت ػلوٖ داًطگبّْب ٍ هؤسسبت پژٍّطٖ ٍ كٌبٍسٕ
الق ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى اػضبٕ ّ٘أت ػلوٖ كِ دس هشاتت داًطگبّٖ كبس هوتبص ٍ ضبخػٖ سا اًجبم دادُاًذ ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش

ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش

ة ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى اسبت٘ذ ًوًَِ ٍ هوتبص دس سغح كطَس ثشاسبس ضَاثظ

ج ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى پژٍّطگشاى ًوًَِ كطَسٕ ثشاسبس ضَاثظ ٍصاست٘ي ػلَم ٍ ثْذاضت ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش
9ـ4ـ هذسس٘ي ٍ هحوو٘ي ػلَم حَصٍٕ
الق ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى هذسس٘ي حَصُّبٕ ػلوِ٘ كطَس كِ تذسٗس هًٖوبٌٗذ ،ثشاسبس ضَاثظ ضَسإ ػبلٖ حَصُ ػلوِ٘ هن ثِ
ػٌَاى استؼذاد ثشتش
ة ) ثشگضٗذگبى اص ه٘بى هحوو٘ي ثشتش حَصٍٕ ثب هؼشكٖ ضَسإ ػبلٖ حَصُ ػلوِ٘
تجػشُ  :1دس هَاسدٕ كِ ثشإ «ثشگضٗذگبى» هشجغ ركش

هن ثِ ػٌَاى استؼذاد ثشتش

ًطذُ است ،هشجغ گضٌٗص ثٌ٘بد است

.

تجػشُ  :2ثٌ٘بد هٖ تَاًذ اص ه٘بى ثشگضٗذگبى ثِ ػٌَاى «استؼذادّبٕ ثشتش » اكشادٕ سا ثِ ػٌَاى «ًخجِ» هؼشكٖ ًوبٗذ .
هبدُ :5پ٘طٌْبد استؼذاد ثشتش ٍ ًخجگٖ هٖتَاًذ ّن اص سَٕ اكشاد ٍاجذ ضشاٗظ ٍ ّن اص سَٕ ًخجگبى ٍ استؼذادّبٕ ثشتش ضٌبختِ
ضذُ ٍ ّن اص سَٕ ًْبدّب ٍ سبصهبًْب ثِ ثٌ٘بد غَست گ٘شد.
هبدُ ً :6حَُ حوبٗت اص استؼذادّبٕ ثشتش ٍ ًخجگبى ٍ سبٗش هَاسد ثشاسبس آٗ٘ي

ًبهِّب ٍ ضَاثغٖ خَاّذ ثَد كِ هغبثن ثٌذ 11

هبدُ  9اسبسٌبهِ ثٌ٘بد تَسظ ّ٘أت اهٌبء ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى پ٘طٌْبد ٍ ثِ تػَٗت هٖسسذ .
هبدُ  :7هَاسد خبظ ٍ ّوچٌ٘ي هَاسد پ٘ص ثٌٖ٘ ًطذُ ٗب داسإ اثْبم دس ضشاٗظ احشاص استؼذادّبٕ ثشتش ٍ ًخجگٖ ٍ هشاجغ تأٗ٘ذ
كٌٌذُ ثٌب ثِ تػَٗت ّ٘أت اهٌبٕ ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى خَاّذ ثَد .
هبدُ  :8اٗي آٗ٘ي ًبهِ دس  8هبدُ ٍ  7تجػشُ دس جلسِ  589هَسخ  85/6/14ثِ تػَٗت ضَسإ ػبلٖ اًوالة كشٌّگٖ سس٘ذ ٍ
ّشگًَِ تـ٘٘ش دس هلبد آى هٌَط ثِ پ٘طٌْبد ّ٘أت اهٌبٕ ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى كطَس ٍ تػَٗت ضَسإ ػبلٖ اًوالة كشٌّگٖ خَاّذ
ثَد.

