دستىرالعمل ستاد صيانت از حقىق شهروندي
دستورالعول ستاد صيانت از حرين اهنيت عووهي و حقوق شهرونداى در دانشگاه هاي علوم پسشكي كشور
هقدهه:

ثب استؼبًت اظ زضگبُ ايعز هٌبى ٍ الْبم اظ آهَظُ ّبي زيي هجيي اسالم ٍ پيطٍي اظ سٌت ٍ سيطُ ًجَي(ظ) زض جْت گستطش ٍ تطٍيج كطٌّگ ػلبف ٍ
حجبة زض جبهؼِ ٍ غيبًت اظ حوَم ضْطًٍسي ٍ ثطذَضز ًطيوبًِ ثب هطزم ٍ ّوچٌيي زض ضاستبي تحون هػَثِ  427ضَضاي ػبلي اًوالة كطٌّگي ثب ػٌَاى
ضاٌّبضّبي اجطايي گستطش كطٌّگ ػلبف ٍ حجبة زض تبضيد  ٍ 13/10/84ثبػٌبيت ثِ تبًيس ٍ اثالؽ هوبم هحتطم ضيبست جوَْض ثِ ٍظيط ٍهت ًطَض ثِ
ضوبضُ  169493هَضخ  ٍ 21/9/87پيطٍ حٌن هصًَض ثِ ضوبضُ ًبهِ  218962هَضخ  24/11/87هجٌي ثط ضطٍضت تطٌيل ستبز غيبًت اظ حطين اهٌيت
ػوَهي ٍ حوَم ضْطًٍسي زض زستگبُ ّبي اجطايي زض چبضچَة سيبستْب ٍ ضَاثظ هػَة ثب تَجِ ثِ حسٍز اذتيبضات ٍ ٍظبيق سبظهبًي ،زستَضالؼول
ستبز غيبًت اظ حطين اهٌيت ػوَهي ٍ حوَم ضْطًٍسي زاًطگبُ /زاًطٌسُ ّبي ػلَم پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي سطاسط ًطَض تسٍيي ٍ جْت
اجطا اثالؽ هي گطزز.
هاده -۱تعاريف :

 1-1ستبز هطًعي غيبًت :ستبزي است ًِ ثِ هٌظَض پيطجطز اّساف ػبليِ غيبًت ٍ ثطهطاضي اضتجبط هستوط ثب ستبز غيبًت ٍظاضت ًطَض ٍ ستبز ّبي
زاًطگبّي زض هؼبًٍت زاًطجَيي ٍ كطٌّگي ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي تطٌيل هي گطزز.
 2-1ستبز زاًطگبّي غيبًت :ثِ هٌظَض ثطًبهِ ضيعي ٍ ّن اًسيطي زضجْت ضكغ هطٌالت ٍ هَاًغ هَجَز زض حَظُ غيبًت اظ حوَم ضْطًٍسي ٍ تطٍيج ٍ
گستطش كطٌّگ ػلبف ٍ حجبة زض ٍاحسّبي تبثؼِ زاًطگبّي زض زاًطگبُ تطٌيل هي گطزز.
هاده -۲اهداف :



تجييي ٍ تطٍيج پَضص هٌبست ٍ ضػبيت ضئًَبت اسالهي



اضتوبء آگبّي اضائِ زٌّسگبى ٍ گيطًسگبى ذسهت اظ حوَم ٍ تٌبليق ذَز ثِ هٌظَض اضتوبء اًضجبط اجتوبػي ٍ هبًًَگطايي



پيطگيطي اظ ثطٍظ ترللبت ازاضي ٍ ضسيسگي ثِ ضٌبيبت هطزم



پيص ثيٌي ضاٌّبضّبي ػولي ٍ اثطثرص زض ثطًبهِ ّبي تطٍيج حجبة ٍ ػلبف ٍ حوَم ضْطًٍسي



پطّيع اظ ثطذَضز سليوِ اي ثب هطاجؼيي ٍ حلظ ًطاهت ٍ حوَم ضْطًٍسي آًبى



اضتوبء ًظن ،اهٌيت ٍ ًطبط اجتوبػي



ًْبزيٌِ ًوَزى كطٌّگ ػلبف ٍ حجبة ثِ ػٌَاى يٌي اظ هحَضّبي هْن تَسؼِ كطٌّگي جبهؼِ



ظهيٌِ سبظي جْت تَسؼِ ثطًبهِ ّبي آهَظضي زض ضاستبي اضتوبء كطٌّگ ػلبف ٍ حجبة ٍ حوَم ضْطًٍسي

هاده  .۳ساختار ،تركيب اعضاء و شرح وظايف ستاد صيانت دانشگاه

 .۳-۱اعضاء ستاد صيانت دانشگاه :
 .3-1-1ضئيس  /سطپطست زاًطگبُ /زاًطٌسُ(ضئيس ستبز غيبًت)
 .3-1-2هؼبٍى زاًطجَيي ٍ كطٌّگي (جبًطيي ضئيس ستبز غيبًت)
تبصره :۱هؼبٍى زاًطجَيي ٍ كطٌّگي ثب حٌن ضييس زاًطگبُ ثِ ػٌَاى جبًطيي زض ستبز اًتربة هي گطزز.

 . .3-1-3زثيط حوَم ضْطًٍسي ( تطجيجب ضئيس ثبظضسي زاًطگبُ )
 .3-1-4زثيط ػلبف ٍ حجبة ( هسيط اهَض كطٌّگي زاًطگبُ )
تبصره :۲هسيط اهَض كطٌّگي زاًطگبُ ثِ ػٌَاى هسئَل زثيط ذبًِ ستبز ثسٍى حن ضاي ًيع زض جلسبت حضَض هي يبثس.
 .3-1-5سطپطست ّيبت ّبي ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي
 .3-1-6هطبٍض حوَهي زاًطگبُ
 .3-1-7هسئَل گعيٌص
 .3-1-8هسئَل حطاست
 .3-1-9هسئَل ًْبز ًوبيٌسگي ٍلي كويِ زض زاًطگبُ
 .3-1-10هسئَل ثسيج اسبتيس
 .3-1-11هسئَل ثسيج ًبضًٌبى
ً .3-1-12وبيٌسُ اهَض ثبًَاى زض زاًطگبُ
 .3-1-13هسئَل ستبز اهطثِ هؼطٍف ٍ ًْي اظهٌٌط
 .3-1-14هؼبٍى تَسؼِ ،هسيطيت ٍ هٌبثغ ًيطٍي اًسبًي
 3-1-15هؼبٍى آهَظضي
. 3-1-16هؼبٍى ثْساضتي
. 3-1-17هؼبٍى زضهبى
 .3-1-18هسئَل ضٍاثظ ػوَهي
 .3-1-19هسئَل ستبز ضبّس ٍ ايثبضگطاى
 .3-1-20زثيط ًويتِ اًضجبعي زاًطجَيبى
 .3-1-21زٍ ًلط اظ ًوبيٌسگبى تطٌل ّبي كؼبل زاًطجَيي زاًطگبُ( ثِ پيطٌْبز زثيطاى ػلبف ٍ حجبة ٍ حوَم ضْطًٍسي ٍ تبييس ضئيس ستبز)
تبصره :۳زض غَضت لعٍم ثب ّوبٌّگي ضئيس ستبز ٍ هتٌبست ثب زستَض ًبض جلسبت هي تَاى اظ هؼبًٍيي كطٌّگي زاًطٌسُ ّب ٍ ضٍئسبي ٍاحسّبي تبثؼِ ٍ
غبحجٌظطاى كطٌّگي ٍ ضرػيت ّبي حَظٍي ٍ زاًطگبّي زػَت ثِ ػول آٍضز.
 .۳-۲شرح وظايف ستاد صيانت دانشگاه :
 ۳-۲-۱ .شرح وظايف رييس ستاد صيانت:
 .3-2-1-1غسٍض احٌبم ٍ اثالؽ ضطح ٍظبيق زثيطاى ٍ سبيط اػضبي ستبز غيبًت
 .3-2-1-2ثطًبهِ ضيعي ٍ ّوبٌّگي ّبي الظم زض زستگبُ زض جْت گستطش ضٍحيِ اضازُ جوؼي ٍ تطٍيح كطٌّگ حجبة ٍ ػلبف
 .3-2-1-3اهضبء زػَتٌبهِ ٍ اثالؽ هػَثبت ثِ اػضبي ستبز غيبًت ٍ سبيط ثرطْبي شيطثظ
ً .3-2-1-4ظبضت ثط كؼبليت ٍ ػولٌطز ٍاحسّبي تبثؼِ زاًطگبُ ثب استلبزُ اظ اثعاضّبي ًظبضتي زض حَظُ ّبي ػلبف ٍ حجبة ٍ حوَم
ضْطًٍسي
 . 3-2-1-5تَجِ ٍيژُ ثِ ػٌػط ًليسي استوطاض آهَظش زض اضتوبء كطٌّگ ػلبف ٍ حجبة ٍ حوَم ضْطًٍسي زض زستگبُ هطثَعِ
 .3-2-1-6ايجبز سبظ ٍ ًبض زضيبكت ًظطات ٍ ضسيسگي ٍ پيگيطي گعاضش ترللبت ٍ ضٌبيبت هطزهي زض حَظُ ّبي حوَم ضْطًٍسي ٍ ػلبف
ٍحجبة اظ عطين زثيطاى هطثَعِ
 . 3-2-1-7حوبيت ٍ ًظبضت ثط پبسرگَيي هٌبست ثِ ثبظضسيي ستبز هطًعي غيبًت ثب اضائِ هستٌسات

 .3-2-1-8زستَض تطٌيل اتبم كٌط ٍ پيگيطي اجطاي ثطًبهِ ّبي هػَة ستبز غيبًت زاًطگبُ ٍ هبهَضيتْبي اثالؿي
 .3-2-1-9حوبيت ٍ پيگيطي ثطگعاضي هٌظن جلسبت ستبز غيبًت (عجن زستَضالؼول )
ً .3-2-1-10ظبضت ثط اضسبل گعاضش هٌظن ٍ زٍضُ اي غَضتجلسبت ،هػَثبت اثالؿي ٍ اهساهبت ثؼول آهسُ ثِ ستبز هطًعي غيبًت اظ عطين
زثيطاى ستبز غيبًت(ّط 6هبُ يٌجبض)
 .۳-۲-۲شرح وظايف دبيران حوزه هاي حقوق شهروندي و عفاف و حجاب:
 .3-2-2-1ثطضسي ،هغبلؼِ ٍ آسيت ضٌبسي هَاًغ غيبًت اظ حوَم ضْطًٍسي ّوچَى  :ضؼق آضٌبيي ًبضًٌبى ٍ ػوَم هطزم ثِ ٍظبيق
زستگبُ ٍ هَاًيي ٍ هوطضات هطثَعِ ثطًٍطاسي ازاضي ٍ ثي اًگيعگي ثطاي اضائِ ذسهبت ثْتط ثِ ضْطًٍساى زض ًَتبّتطيي ظهبى
تبصره :۱زثيطاى هَظلٌس زض غَضت ًيبظ زض جلسبت ثبظًگطي هَاًيي ٍ هوطضات جبضي زستگبُ ًِ ثيطتطيي هطٌالت ضا ثطاي هطاجؼيي ايجبز هي ًٌس جْت
اغالح آى ّب ثِ ضزُ ّبي ثبالزستي پيطٌْبز زٌّس.
 .3-2-2-2تسٍيي ٍ اضائِ ضيَُ ّبي هسثطاًِ جلَگيطي اظ ترللبت سبظهبى يبكتِ
 .3-2-2-3ثطًبهِ ضيعي ثطاي اكعايص ضاثغِ ًطيوبًِ ٍ هحجت آهيع هيبى ًبضًٌبى ٍ اضثبة ضجَع ٍ هوبًؼت اظ توبثل آى ّب
 .3-2-2-4تسٍيي ،ثبظًگطي ٍ تطٍيج هٌطَض اذالم سبظهبًي ٍ غيبًت اظ حوَم ضْطًٍساى ٍ اعالع ضسبًي اظ هػبزين آى ٍ تططيح هَاضز
ترللبت هطثَط ثِ ًبضًٌبى
 .3-2-2-5تؼييي ضبذػْبي غيبًت اظ حوَم ضْطًٍسي ٍ ػلبف ٍ حجبة زضزستگبُ ٍ اٍلَيت ثٌسي آى ّب ثط اسبس ضطح ٍظبيق سبظهبًي
ٍاضظيبثي زٍضُ اي اظ اجطاي آى ّب(  6هبِّ)
 .3-2-2-6الگَپطزاظي ٍ تطٍيج كطٌّگ ضػبيت حوَم ضْطًٍسي ٍ احتطام ثِ اضثبة ضجَع اظ عطين ضٌبسبيي ٍ تجليل اظ اهساهبت هْن ًبضًٌبى
ًوًَِ
 .3-2-2-7اعالع ضسبًي زض ضسبًِ ّبي گطٍّي ثطاي اضتوبء سغح آگبّي ّبي هطزم اظ هوطضات هطثَعِ ٍ ضػبيت آى ّب ٍ ّوچٌيي غيبًت اظ
حوَم ضْطًٍسي زضٍاحسّبي شيطثظ
 .3-2-2-8تؼييي هحَضّب ٍ تْيِ هحتَاي آهَظضي زض سغح هسيطاى ٍ ًبضًٌبى (ضبهل حوَم ضْطًٍساى ،ترللبت ازاضي ،تٌطين اضثبة ضجَع
ٍ ).....هتٌبست ثب ٍظبيق ٍ هبهَضيتْبي سبظهبى ثِ هٌظَض ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظضي اظ عطين هطًع آهَظضي زستگبُ هطثَعِ ثطاي توبهي
ًبضًٌبى
 .3-2-2-9تجييي ٍ آضٌب ًوَزى هطاجؼيي ثب هَاًيي ٍ هوطضات ٍ ٍظبيق زستگبُ(هَاضز ٍ ًحَُ اضائِ ذسهبت) ثب ًػت تبثلَ ّب ٍ اضائِ ثطٍضَضّبي
ضاٌّوب
 .3-2-2-10پيگيطي ٍ كؼبل ًطزى هيع ذسهت زض ٍضٍزي سبظهبًْب يب ثٌبضگيطي اكطاز هتؼْس ٍ ثب اًگيعُ ثبالي ذسهتي ثطاي پبسرگَيي ثِ
سئَاالت ٍ ضاٌّوبيي هطاجؼيي ٍ زضيبكت ضٌبيبت آى ّب
 .3-2-2-11ايجبز ثبًي اعالػبت هحطهبًِ هطثَط ثِ كسبز ازاضي ًبضًٌبى ٍ ترللبت هطاجؼيي ثطاي ايجبز هحطٍهيتْب ٍ تطسيس ثطذَضز زض
غَضت تٌطاض
 .3-2-2-12اثالؽ ثطًبهِ ّب ٍ زستَضالؼول ّب ثِ ٍاحسّبي تبثؼِ ٍ تحت پَضص ثب اهضبء هوبهبت شيطثظ زستگبُ ثطاي تطٍيج حجبة ٍ ػلبف ٍ
ثطًبهِ ضيعي جْت ًظبضت ثط اجطاي آى ّب
 .3-2-2-13اًجبم ًظبضت ّبي ًبضثطزي ٍ ؿيط هحسَس ٍ ثْطُ گيطي اظ سبهبًِ ّبي ًظبضتي زضٍى سبظهبًي ٍ زضيبكت گعاضش ترللبت ازاضي
ٍ ضٌبيبت هطزهي اظ عطين غٌسٍم اًتوبزات ،زضيبكت پيبهي ،تللي گَيب ،سبيت ٍ  .....ثِ هٌظَض ضسيسگي ٍ ثطذَضز هٌبست ثب هترلليي ٍ اػالم
ًتيجِ ثِ ضيبست ستبز غيبًت

تبصره :۲الظم است هطبٍضُ ّبي ضٍاًطٌبذتي ٍ هصّجي ثب ضٍيٌطز ًطيوبًِ ٍ هحجت آهيع ٍ ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظضي ًظيط عطح اهيس زض هطاحل اٍليِ
اًجبم ٍ زض غَضت تٌطاض ترلق  ،پيگيطي ٍ ثطذَضز هٌبست اظ عطين ّيبتْبي ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي ،حطاست ٍ سبيط هطاًع شيطثظ غَضت پصيطز ،زض
ّطحبل ضٌبسبيي ٍ ثطذَضز هبعؼبًِ ثب جطاين سبظهبى يبكتِ اظ هبعؼيت ٍ اٍلَيت ثيطتطي ثطذَضزاض است.
 .3-2-2-14ظهيٌِ سبظي جْت تجليؾ ،تطٍيج ٍ اعالع ضسبًي هوطضات هطثَط ثِ حَظُ ّبي غيبًت ٍ ػلبف ٍ حجبة اظ عطين ضجٌِ ّبي
هجبظي ،تجليـبت هحيغي ٍ ....زض ضاستبي اضتوبء سغح آگبّي ّبي جبهؼِ ّسف
 .3-2-2-15ثطًبهِ ضيعي ٍ ّوبٌّگي زضحسي اجطاي ثرطٌبهِ ّبي اثالؿي ٍ هػَثبت ستبز غيبًت زستگبُ زض ظهيٌِ حجبة ٍ ػلبف
 .3-2-2-16هػَة ًوَزى ثطًبهِ سبليبًِ ٍ توَين جلسبت ستبز
 .۳-۲-۳شرح وظايف اعضاء:
 .3-2-3-1العام ثِ هطبضًت ّوگبًي اػضبء زض ًليِ جلسبت ستبز
 .3-2-3-2تْيِ گعاضش زض هوبعغ  3هبِّ اظ هطٌالت هطاجؼيي زض ذػَظ ترللبت ٍ جوغ ثٌسي آهبضي آى ّب جْت اضائِ ثِ زثيطاى ستبز
 .3-2-3-3پيطگيطي اظ ٍهَع ترللبت ثب ًْبزيٌِ ًوَزى اهط ثِ هؼطٍف ٍ ًْي اظ هٌٌط
 .3-2-3-4تجييي ٍ تطٍيج هػَثبت زض جبهؼِ زاًطگبّي ثب هَضَػبت ػلبف ٍ حجبة ٍ ضػبيت حوَم ضْطًٍسي
 .3-2-3-5اضائِ پيطٌْبزات ٍ ًظطات ضاّجطزي زض ضاستبي پيطجطز اّساف ػبليِ ستبز ثِ غَضت هٌتَة ثِ زثيطاى ستبز
 .3-2-3-6اضائِ پيطٌْبزات الظم جْت ثطگعاضي ٍ تطٌيل جلسبتً ،بضگبّْبي آهَظضي ٍ هطبٍضُ اي ثبًَاى زض ضاستبي تحٌين ضؼبئط حجبة
ٍػلبف تَسظ ًوبيٌسُ اهَض ثبًَاى زاًطگبُ
 .3-2-3-7ظهيٌِ سبظي زض جْت ثْجَز ،توَيت ٍ اضتوبء اضظضْبي زيٌي ٍ اذالهي زض ضكتبض سبظهبًي ٍ ضـلي ًبضًٌبى
 .3-2-3-8آگبّي زازى ،ضلبف سبظي اهَض ٍ كؼبليتْبي هحَلِ ًبضًٌبى زض حَظُ حجبة ٍ ػلبف ٍ حوَم ضْطًٍسي ٍ اضائِ ثبظذَضز زض
ضاستبي اكعايص سغح ضاًسهبى ًبضي
 .3-2-3-9زضيبكت ضٌبيبت حضَضي ٍ هٌتَة هطاجؼيي ٍ عطح آى ّب زض جلسبت تب حػَل ًتيجِ پس اظ تجعيِ ٍ تحليل ػلل ثطٍظ ضٌبيبت
ٍ ترللبت
تبصره :۱ضطٍضي است توبهي اػضبء ٍ زثيطاى ستبز زاًطگبّي ثب هَاًيي  ،زستَضالؼولْب ٍ ثرطٌبهِ ّبي اثالؿي ضَضاي ػبلي اًوالة كطٌّگي ستبز هطًعي
غيبًت آضٌبيي ًبهل زاضتِ ٍ ًسجت ثِ هطائت هٌطض آًْب زض جلسبت ٍ اجطايي ًطزى آًْب اّتوبم الظم ضا ثؼول آٍضًس.
تبصره :۲زثيطاى ثبيستي آهبزگي پبسرگَيي ثِ ثبظضسيي ستبز هطًعي غيبًت ثِ ّوطاُ هستٌسات الظم ثِ غَضت هستوط ضا زاضا ثبضٌس.
 .۳-۳دبيرخانه ستاد صيانت
ثِ هٌظَض اًجبم كؼبليت ّب ٍ پيطجطز اهَض ستبز زاًطگبّي زثيطذبًِ ستبز زض ٍاحس هؼبًٍت زاًطجَيي ٍ كطٌّگي زاًطگبُ ثِ ضيبست هسيط اهَض كطٌّگي
زاًطگبُ ثب ضطح ٍظبيق شيل تطٌيل هي گطزز
 .3-1.اضسبل هٌظن گعاضش غَضتجلسبت ٍ هػَثبت اثالؿي ثِ ستبز هطًعي غيبًت (ّط ضص هبُ يٌجبض)
 .3-2پيگيطي ٍ ًظبضت ثط حسي اجطاي هػَثبت ستبز زض زاًطگبُ
ً .3-3ظبضت ٍ اضظضيبثي ازٍاضي ػولٌطز ستبز ٍ پيطٌْبز ترػيع ثَزجِ ثطاسبس اضظضيبثي اًجبم ضسُ
 .3-4اثالؽ هػَثبت ثِ اػضب ٍ هطاجغ شيطثظ
 .3-5اضسبل ٍ پيگيطي هٌبتجبت ٍ زستَضالؼول ّب ثِ ٍاحس ّبي تبثؼِ

 .3-6زػَت اظ اػضبي ستبز ٍ تٌظين زستَض ًبض ٍ غَضت جلسبت ستبز
 .3-7تسٍيي ثطًبهِ سبليبًِ ٍ توَين جلسبت ستبز
 .3-8اًجبم سبيط اهَض هحَلِ اظ عطف ستبز زاًطگبّي
هاده  .۴نحوه تشكيل جلسات ستاد صيانت دانشگاهي

 4-1جلسبت ستبز غيبًت حساهل ّط سِ هبُ يٌجبض ثب حضَض ٍ زػَت ًتجي ضييس ستبز يب جبًطيي ٍي تطٌيل هي گطزز.
تبصره  :۱زض ؿيبة ضييس هؼبٍى زاًطجَيي ٍ كطٌّگي زاًطگبُ ثِ ػٌَاى جبًطيي ،هي تَاًس جلسبت ضا ثطگعاض ًوبيس.
تبصره :۲ثٌب ثِ ضطٍضت ٍ غالحسيس ثب زػَت ضييس ستبز جلسبت اضغطاضي ثطگعاض گطزز.
 .4-2جلسبت ستبز ثب حضَض ًػق ثِ ػالٍُ يي ًلط اظ اػضبء،ضسوي است ٍ هػَثبت آى هيثبيست ثِ تػَيت اًثطيت اػضبء حبضط ثطسس.
 .4-3الظم است زثيطاى هطثَعِ ًسجت ثِ تطٌيل جلسبت ًويتِ ّبي ترػػي حوَم ضْطًٍسي ٍ حجبة ٍ ػلبف حساهل يي ثبض زض هبُ اهسام
ثِ ػول آٍضًس.
تبصره :۳ثٌب ثِ ضطٍضت  ،زثيطاى حجبة ٍ ػلبف ٍ حوَم ضْطًٍسي الظم است جْت اضائِ گعاضش اهساهبت ٍ هستٌسات هطثَعِ زض جلسبت ستبز هطًعي
غيبًت ضطًت ًوبيٌس.
 : .4-4ضطٍضي است ستبز غيبًت زاًطگبُ

عجن ثٌس  3-1آئيي ًبهِ ٍ چبضت ستبز غيبًت (پيَست

 )1ثِ غَضت هٌظن تطٌيل ٍ اػضبء

ضرػبً زض جلسبت حضَض يبثٌس .
.تبصره :۴ثٌب ثِ ضطٍضت غسٍض احٌبم اػضبء تَسظ ضئيس ستبز ،ضبيستِ است جْت حضَض ًوبيٌسگبى هغطح ضسُ زض چبضت ،اظ ٍاحس هطثَعِ هؼطكيٌبهِ
غبزض گطزز.
تبصره :۵زستَض جلسِ ثبيس زض زػَت ًبهِ هيس گطزيسُ ٍ ثِ ّوطاُ هستٌسات هطثَعِ حساهل ظطف  3ضٍظ ًبضي هجل اظ جلسِ ،ثطاي اػضبء ستبز اضسبل
گطزز.

تبصره  :۶پيص ًَيس هػَثبت زض ضٍظ جلسِ تْيِ ٍ ثطاي اػضبي زاضاي حن ضاي اضسبل ضَز ٍ اػضبي هعثَض ظطف هست سِ ضٍظ ًبضي اظ ظهبى زضيبكت

پيص ًَيس ًسجت ثِ تبييس ٍ اضسبل آى ثِ زثيطذبًِ ستبز اهسام ًوبيٌس؛ ػسم اضسبل آى زض هْلت هوطض ثِ هٌعلِ تبييس هػَثبت تَسظ اػضب ذَاّس ثَز.

ايي آييي ًبهِ زض  4هبزُ ٍ  13تجػطُ زضجلسِ هطتطى ستبز هطًعي غيبًت اظحطين اهٌيت ػوَهي ٍ حوَم ضْطًٍسي ثِ تػَيت ضسيس ٍ اظ تبضيد اثالؽ
الظم االجطا هي ثبضس.

