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 خبوًادٌ ي داوشگبٌ کبوًن تعبمل  اسبسىبمٍ  

 خًراسگبن ياحد داوشگبٌ آزاد اسالمی 
 

 :ايل فصل

 

 مقدمٍ  -1

ثِ هٌظَساستمبء کیفیت خذهبت آهَصضی ٍپژٍّطی ٍافضایص کبسآسایی داًطگبُ دسػشغِ ّبی فشٌّگی ٍتشثیتی ٍایجبد 

 هی ضَد تطکیل کبًَى ًبهیذُ دسایي اسبسٌبهِ  ّن افضایی ثیي داًطگبُ ٍخبًَادُ کبًَى تؼبهل خبًَادُ ٍداًطگبُ کِ

 .هی گشدد 

 :اَداف . 2

ٍاسکبى آى ضبهل هذیشیت ، اسبتیذ ، کبسکٌبى ٍاػضبی ّیئت ثبالثشدى سغح استجبط دٍجبًجِ ثیي داًطگبُ 

ٍ خبًَادُ داًطجَیبى ٍ افضایص پطتیجبًی ٍالذیي ثِ ػٌَاى ثْتشیي هٌجغ حوبیتی اص داًطجَیبى ٍ ػلوی 

 :سسبًی ثِ خبًَادُ ثشای ًیل ثِ اعالع 

  ثِ دلیل تحػیل دس داًطگبُ ٍ ( دٍسضذى داًطجَ ٍ خبًَادُ اص یکذیگش ) سبصگبسی ثْتش ثب ضشایظ جذیذ

 صًذگی خَاثگبّی

 ُآضٌبیی ثب همشسات ٍ ضشایظ آهَصضی داًطگب. 

  داًطجَیبى اجتوبػی –پیطگیشی اص آسیت ّبی سٍاًی. 

 بى داًطگبُ، داًطجَیبى ٍ خبًَادُ آًبىایجبد استجبط ٍ ضٌبخت هتمبثل هی . 

  پی سیضی سٍاثظ ٍالذیي داًطجَیبى ثب فشصًذاًطبى ثش پبیِ غحیح ٍ افضایص هْبست ّبی استجبعی ٍالذیي ثب

 .داًطجَ

  داًطجَییٍ حسبس  دٍسٍُالذیي ثب ٍظبیفطبى دس ثیطتشآضٌبسبصی. 

 کوک ثِ افضایص ّوذلی فشدی خبًَادُ ثب فشصًذاًطبى. 

 شی پیشاهَى اهکبًبت ضغلی داًطجَیبى ٍ ثْشُ گیشی اص اهکبًبت خبًَادُ ٍ صهیٌِ ّبی جزة داًطجَ آیٌذُ ًگ

 (.کبسآفشیٌی)دس کبس 

  اتخبر تػویوبت هٌبست دس  ثْوٌظَسثْشُ گیشی اص آساء ٍ اًذیطِ ٍالذیي فشّیختِ دس ػشغِ ػلن ٍ فشٌّگ

 .داًطگبُ

 ُثشای سضذ ػلوی ٍ ػولی داًطجَیبى ایجبد فضبی سٍحبًی ٍ هؼٌَی دس داًطگبُ ٍ خبًَاد. 

 افضایص حوبیت اجتوبػی داًطجَیبى اص عشیك ثْجَد کیفیت استجبط خبًَادُ آًبى. 

  ٍ ایجبد کبًبل استجبعی داًطگبُ ثب خبًَادُ ثِ هٌظَس اعالع سسبًی دس پیطگیشی اص ثحشاى ّب، ضشایظ اضغشاسی

 .استشس ّبی صًذگی داًطجَیی

 هشثَعِ همشسات ٍ لَاًیي ٍ داًطگبُ هختلف ّبی ثخص ثب ّب خبًَادُ ًوَدى آضٌب 

 داًطجَیی دٍساى دس فشصًذ صًذگی خغیش ٍ جذیذ ثشِّ دس ٍظبیف ثب خبًَادُ آضٌبسبصی 

 داًطجَ ثب خبًَادُ ّوذلی افضایص ثِ کوک 

 جَاًی دٍساى ٍیژگیْبی ثب ٍالذیي آضٌبیی 
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 داًطگبُ آهَصضی ضشایظ ٍ همشسات ثب آضٌبیی 

 داًطجَیی خَاثگبّْبی ضشایظ ٍ تهمشسا ثب آضٌبیی 

 داًطجَیی صًذگی ثِ هشثَط هسبئل صهیٌِ دس اٍلیبء هْبست ٍ آگبّی افضایص  

 ّب خبًَادُ ثب استجبط عشیك اص هحیظ ثب داًطجَ ثْتش سبصگبسی ثِ کوک 

 ّب خبًَادُ ثب تؼبهل عشیك اص داًطجَیبى تَاًوٌذی ٍ استؼذاد ضٌبسبیی 

 اّذاف ثِ ًیل ٍ داًطجَیبى هؼٌَی ٍ ػلوی تؼبلی ٍ سضذ جْت دس داًطگبُ ٍ خبًَادُ ثیطتش تؼبهل ٍ آضٌبیی 

 .داًطگبُ ػلوی ٍ فشٌّگی

 آسیت ثشٍص اص پیطگیشی ٍ ضٌبختی سٍاى ، آهَصضی:  جولِ اص داًطجَیبى اهَس دس خبًَادُ هطکالت پیگیشی 

 .اجتوبػی ّبی

 داًطگبُ ٍ خبًَادُ ثیي ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی ثب آًْب آٍسدى دس لفؼلثب ٍ داًطجَیبى ثبلمَُ ّبی ظشفیت ضٌبخت. 

 جْت دس داًطجَیبى ثشای هٌبست اجتوبػی پطتَاًِ یک ػٌَاى ثِ داًطگبُ ثب ٍالذیي استجبط حفظ ٍ ایجبد 

 است اّویت حبئض آًبى فشٌّگی ٍ ػلوی سضذ

 

 :فعبلیت دامىٍ. 3

َاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ػلوی ، فشٌّگی ، هطبٍسُ ای ٍآهَصضی دسچبسچَة ل هَسسِ ایي فؼبلیت داهٌِ

 .ٍداًطگبُ آصاداسالهی هی ثبضذ 
 

  :کبوًن مکبن ي وشبوی

 کبًَى هی تَاًذ ثباخز هجَص اصداًطگبُ. هحل اغلی ایي کبًَى داًطگبُ آصاداسالهی ٍاحذخَساسگبى هی ثبضذ 

 .دفتشضؼجِ تبسیس ًوبیذ یبدیگشضْشّب دسضْشاغفْبى  آصاداسالهی ٍاحذ خَساسگبى 

 

 .کبًَى هجلغ یک هیلیَى سیبل هی ثبضذ  :کبوًن ايلیٍ سرمبیٍ

 

  : فعبلیت مدت

 .همشسات داًطگبُ آصاداسالهی ًبهحذٍدهی ثبضذ لَاًیي جوَْسی اسالهی ٍهذت فؼبلیت دسچبسچَة 

 

  :تببعیت

             کبًَى داسای تبثؼیت ایشاًی ثَدُ ٍدسچبسچَة آئییي ًبهیِ ّیب ٍهمیشسات داًطیگبُ آصاداسیالهی ٍجوْیَسی اسیالهی         

 .تؼبهل ٍاستجبط داضتِ ثبضذ ثبًْبدّبی ریشثظ  هی تَاًذ

 ویبز مًرد مصرفی کبالَبی ي مبلی مىببع تبمیه چگًوگی

 هٌبثغ هبلی هَسسِ اصعشیك ریل تبهیي هی ضَد 

 ثَدجِ تخػیع یبفتِ اصعشف داًطگبُ -1

 جزة ّذایب ٍکوک هبلی ٍتجْیضاتی هَسسبت ٍافشاد خیشاًذیص -2

 هذ اصعشیك فؼبلیت ّبی آهَصضی ، پژٍّطی ٍهطبٍسُ ای کست دسآ-3
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 ديم فصل

 

 :َیئت مًسس مرکس اعضبی

 

کبسکٌبى ٍاػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ آصاداسالهی ٍداًطجَیبى ٍٍالذیي آًبى کِ دسداًطگبُ  :ضشایظ ػضَیت دس هشکض

 .ثِ تحػیل اضتغبل داضتِ ٍداسًذ ٍهی تَاًٌذ ثِ ػضَیت کبًَى دسآیٌذ 

 

 :سبختبر

 

 ػوَهی هجوغ(الف

 

 هذیشُ ّیئت( ة

 

 ثبصسسی( ج

 

هجوغ ػوَهی اصعشیك فشاخَاى ػوَهی ٍثبهطبسکت ٍالذیي داًطَیبى ضبغل دسداًطگبُ آصاداسالهی  :عمًمی مجمع

 .هسئَلیت فشاخَاى دسهشتجِ ًخست ثشػْذُ ّیئت هَسس هی ثبضذ . ٍاحذخَساسگبى تطکیل هی گشدد 

 

 :کبوًن مدیرٌ َیئت

ًفشاصداًطگبُ ،  ضبهل3تطکیل اٍلیي هجوغ ػوَهی اصعشیك اًتخبثبت اًجبم هی ضَد تشکیت ّیئت هذیشُ کبًَى پس اص 

 هی ثبضذ ثبػالم داٍعلجی ٍسای گیشی هستمین ٍهخفی اًجبم هی ضَد ًفشاصٍالذیي ٍدثیشکبًَى 3

 

 .ضَد هی اًتخبة هجوغ ایي تَسظ ػوَهی هجوغ فؼبل ػاللوٌذٍ اػضبی هیبى اص هذیشُ ّیئت اػضبی.1

 

 .ضًَذ هی اًتخبة سبل2 هذت ثِ هذیشُ ّیئت اػضبی.2

 

 .ثبضذ هیٍدثیشکبًَى  هذیشُ ّیئت ی ػْذُ ثش تطکیالتی ّبی فؼبلیت کلیِهسئَلیت  .3

 

 .ثبضذ هی ًفش 5  هذیشُ ّیئت اػضبی.4

 

 :ببزرسی

 .ضَد هی اًتخبة هذیشُ ّیئت اص ٍخبسج ػوَهی هجوغ اػضبی هیبى اص ثبصسس. 1

 ثبضذٍ داضتِ ًظبست آى اًجبم حسي ٍ اجشایی ٍػبهالى هذیشُ ّیئت اػضبی ّبی فؼبلیت کلیِ ثش است َظفه ثبصسس. 2

 . دّذ گضاسش هذیشُ ّیئت ثِ سا ًمػبًی یب کوجَد گًَِ ّش

 .ثبضٌذ هی ثبصسس ثِ گَیی پبسخ ثِ هلضم اجشایی هختلف ٍاحذّبی هسئَالى اص یک ّش. 3
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 ٍظبیف ضشح :سًم فصل

 

 :عمًمی مجمع يظبیف

 

 .ثبصسسبى ٍ هذیشُ ّیئت اػضبی اًتخبة. 1

 

 .داسد ثستگی ػوَهی هجوغ سای ٍ ًظش ثِ هذیشُ ّیئت اػضبی تؼذاد افضایص:تجػشُ

 

 .ثبصسسبى ٍ هذیشُ ّیئت گضاسش ثِ سسیذگی ٍ استوبع. 2

 

 .هذیشُ ّیئت ثشًبهِ ّبی سبلیبًِ پیطٌْبدضذُ تَسظ تػَیت ٍ ثشسسی. 3

 

 .اسبسٌبهِ دس تغییشات تػَیت. 4

 

 تب هذیشُ ّیئت اػضبی کسشی تؼذاد اًتخبة ٍ الجذل ػلی اػضبی اًتػبة ٍ هذیشُ ّیئت اػضبی کل یب ثؼضی ػضل. 5

 .سبلیبًِ ػوَهی هجوغ ثشگضاسی

 

 :مدیرٌ َیئت اعضبی يظبیف

 . ّیئت هذیشُ ٍظبیف ثشًبهِ ای ، هبلی ٍاجشائی کبًَى ساثِ ػْذُ داسد 

 . هختلف ساهَ خػَظ دس سیضی ثشًبهِ. 1

 . هَسسِ ثشای ًیبص هَسد ّبی عشح ٍ ّب فشم ٍتٌظین تْیِ. 2

 . هذیشُ ّیئت ثِ گضاسش اسائِ. 3

 

 .ثشسذ هذیشُ ّیئت تأَییذ ثِ ثبیست هی پیطٌْبدی ّبی فشم ٍعشحْبٍ ّب ثشًبهِ: 1 تجػشُ

 

 .دّذ ٌْبدپیط هذیشُ ّیئت ثِ 1ٍ2 ّبی ثٌذ خػَظ دس سأسبً تَاًذ هی ٍثشًبهِ عشح ٍاحذ: 2 تجػشُ

 

 .ثبضٌذ داضتِ ٍهٌبست هطخع ثٌذی صهبى ثبیست هی ثشًبهِ: 3 تجػشُ

 

 :مبلی ياحد

 .ثبضذ هی هبلی ٍاحذ ػْذُ ثِ ٍیژُ دفتش دس هبلی ّبی کوک ٍ ّب دسآهذ کلیِ ثجت اخز. 1

 

 .ثبضذ هی هبلی ٍاحذ ػْذُ ثِ ًیض گشفتِ غَست ّبی ّضیٌِ ٍ اهَس حسبثشسی. 2

 

 . پزیشد اًجبم هبلی ٍاحذ سئیس تَسظ ثبیذ هبُ ّش پبیبى دس هذیشُ تّیئ ثِ گضاسش اسائِ. 3

 

 .هیجبضذ هبلی ٍاحذ سئیس ًضد هَسسِ هْش. 4
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 .ضَد پشداخت هبلی ٍاحذ ثِ ٍ یبثذ پبیبى ّشهبُ ثیستن تب ثبیستی اػضب ػضَیت حك دسیبفت. 5

 

 .ثبضذ فبکتَس دسیبفت اصای دس ثبیذ پشداختی گًَِ ّش.  6

 

 .ثبضذ سسیذُ هذیشُ ّیئت تػَیت ثِ ثبیذ پشداختی گًَِ ّش. 7

 

 .ثبضذ تَهبى000/100اص تش کن ًجبیذ ضشایغی ّیچ تحت غٌذٍق هبًذُ.  8

 

 .ًذاسد هبّیبًِ ّبی آهذ دس کلیِ کشدى هػشف ثشای الضاهی هبلی ٍاحذ ٍ هذیشُ ّیئت. 9

 

 .گشدد هی رخیشُ غٌذٍق حسبة دس اًذاص پس ػٌَاى ثِ هبُ ّش هبًذُ.10

 

 .ثبضذ هذیشُ ّیئت ػضَ ثبیذ الضاهبً هبلی ٍاحذ سئیس.11

 

 کبس ثِ اجشایی ثبصٍی ػٌَاى ثِ هذیشُ ّیئت تأییذ ثب سا افشادی یب فشد اهَس پیطجشد جْت تَاًذ هی هبلی ٍاحذ سئیس.12

 .گیشد

 

 .ضَد هی ختن سبل پبیبى ثب ّوَاسُ ٍ ثَدُ ضوسی سبل ثب هغبثك هبلی سبل.13

 

ّوضهبى ثبثشگضاسی ّوبیص هٌغمِ ای تؼبهل خبًَادُ ٍداًطگبُ دسسِ فػل آهبدُ ٍثِ تبئیذ  24/7/1390ایي اسبسٌبهِ دس

 .سسیذ 

 

 

                                      دکتراحمدعلی فريغی ابری                                                                                                                                         

 رئیس داوشگبٌ آزاداسالمی ياحدخًراسگبن                                                                                 

               
 


