
 اسبسنبهو صندًق

 ثؽوَ تٕبلی

 :همسهَ

زضضاؼتبی تجمطٍ چِل ّ چِبض ّ چِل ّ پٌح ثطًبهَ اّل تْؼَٕ ّ تجمطٍ چِل ثطًبهَ زّم تْؼَٕ ّ ثٌس ٍ ثطًبهَ 
اخبظٍ  4/6/82هْضخ  -26104ٍت-30881ُیبت زّلت ٌی همْثَ ـوبضٍ ( ثرؿ آهْظؾ ٔبلی)ؼْم تْؼَٕ 

ُیئت ٔلوی ضا ثَ ّظاضتربًَ ُبی ٔلْم ، تحمیمبت ّفٌبّضی ّ تبؼیػ لٌسّق ُبی غیطزّلتی ضفبٍ أىبء 

 .ثِساـت ّزضهبى ّآهْظؾ پعـکی زازٍ اؼت

                                              

 اسبسنبهو صندًق رفبه اعضبی ىیئت علوی دانشگبه زنجبى

کلیبت : فصل اًل

: هبزٍ یک

ؼَ ای اؼت غیطزّلتی ّ زاضای ـرمیت حمْلی ّ لٌسّق ضفبٍ أىبی ُیئت ٔلوی زاًفگبٍ ظًدبى هْغ
 هبلی هؽتمل کَ زض ایي اؼبؼٌبهَ لٌسّق ًبهیسٍ هی ـْز

: هبزٍ زّ

 .لٌسّق زاضای تبثٕیت ایطاًی ثْزٍ ّ هطکع اللی آى زض ظًدبى هی ثبـس

: هبزٍ ؼَ

 .لٌسّق اظ تبضید ثجت ثطای هست ًبهحسّز تفکیل هی ـْز

: هبزٍ چِبض

ًدبم ِّبیف ّ تحمك اُساف ذْز هجبزضت ثَ ایدبز ـٕجَ یب ًوبیٌسگی ّ یب تبؼیػ لٌسّق هیتْاًس ثوٌّْض ا
 .هْؼؽبت ّ ـطکتِبی ّاثؽتَ ًوْزٍ ّ یب ثَ ٔىْیت اتحبزیَ ّ یب ؼبظهبًِبی غیطزّلتی زضآیس

 ىدف ً هٌضٌع صندًق:  فصل دًم

: هبزٍ پٌح

تیجبًی هبلی اظ أىبی ُیئت ُسف اظ تفکیل لٌسّق فطاُن آّضزى ثؽتطُبی حوبیتی هبزی ّ هٌْٕی ّ پؿ

زض ظهیٌَ ُبی گًْبگْى اظخولَ اهْض ٔلوی ّ پژُّفی ّ ضفبُی ّ هٕیفتی ( أن اظـبغل ّ ثبظًفؽتَ)ٔلوی 
 .هی ثبـس

: هبزٍ ـؿ

 .لٌسّق ثوٌّْض تحمك اُساف ذْز هدبظ ثَ اًدبم فٕبلیت ُبی ظیط هی ثبـس

 .ضای تحمك اُساف لٌسّق الظم ّ هفیس ثبـسکلیَ اهْض ٔولیبتی کَ ثَ ٌْض هؽتمین ّ غیطهؽتمین ة( 1-6

ثطًبهَ ضیعی ّ السام الظم ثطای تبهیي ًیبظُبی ٔلوی ، هٕیفتی، ضفبُی، تفطیحی، گطزـگطی، ّضظـی ّ ( 2-6

اختوبٔی آًبى  -ؼبیط ًیبظُبی أىبء ُیئت ٔلوی ٔىْ لٌسّق کَ هْخت اضتمبی هٌعلت ّ ثِجْز ـطایً التمبزی

 .گطزز

 .ق حمیمی ّحمْلی ثب ؼطهبیَ هفتطک اظ ٌطیك تبؼیػ ـطکتِب زضثرفِبی هرتلف هفبضکت ثب اـرب( 3-6



 .اضائَ ذسهبت آهْظـی ، هبلی، التمبزی، فٌی ّ هسیطتی هفبّضٍ ای ّ پژُّفی( 4-6

 .اؼتفبزٍ اظ تؽِیالت هبلی ّأتجبضی ثبًکِب ّ هْؼؽبت هبلی ّ أتجبضی( 5-6

 .ظات التمبزی ّ ثبظضگبًی لٌٕتیـطکت زضهعایسٍ ُب ّ هٌبلمَ ُب ّ اذص هدْ( 6-6

 .ایدبز هْؼؽبت آهْظـی ّ پژُّفی ّ فٌبّضی ّ هفبّضٍ ای زضضـتَ ُبی هرتلف( 7-6

 (پػ اظاذص هدْظالظم)اًدبم فٕبلیتِبی تْلیسی، ثبظضگبًی ّ ؼبذتوبًی زضچِبضچْة لْاًیي خبضی کفْض ( 8-6

تفْیك ّ ترمیك ؼطهبیَ گصاضی ثطای اـربق حمیمی ّحمْلی اظٌطیك ٔطوَ ذسهبت هفبّضٍ ّ هسیطیت ( 9-6

 .ؼطهبیَ گصاضی ّ ثَ ِٔسٍ گطفتي هسیطیت تبهیي هٌبثٓ هبلی هْضز ًیبظ أن اظ زاذلی ّ ذبضخی

هْضز ؼطهبیَ  هسیطیت ًّبضت ّ ثِطٍ ثطزاضی هٍلْة اظؼطهبیَ گصاضیِب ّ هفبضکتِب اظٌطیك اهْض ـطکتِبی( 10-6

 .گصاضی ّ اضائَ ؼیؽتوِب ّ ضّـِبی هْضز ًیبظ

 .اظ کفْضزض زاذل یب ذبضج   اذص ًوبیٌسگی ّ ایدبز ـٕجَ ّ أٍبی ًوبیٌسگی ( 11-6

ؼطهبیَ گصاضی، ذطیس ّتْؼَٕ ّ تکویل، فطّؾ، ثِطٍ ثطزاضی، ّاگصاضی ّ اخبضٍ اًْاْ ّاحسُبی تْلیسی ّ ( 12-6

ازی ّآهْظـی ّ پژُّفی ّ اًدبم ُطگًَْ اهْضی کَ ثَ ًحْی اظاًحبء ثَ هْاضز ذسهبتی زضثرفِبی هرتلف التك
 .فْق هطثْي ثبـس

 .اًدبم فٕبلیتِبی هطتجً ثب تْلیس ٔلن ّ اهْض ّضظـی ّ خِبًگطزی ّ ذسهبتی( 13-6

 .ُوکبضی ّ هفبضکت ثب ؼبیطلٌسّق ُب زض هْؤْبت هطتجً( 14-6

 ا ً دارائی ىبهنببع هبلی، درآهدىب ً ىسینو ه  -فصل سٌم

: هبزٍ ُفت

 .هٌبثٓ هبلی لٌسّق اظ ٌطیك ظیطتبهیي هیگطزز

 .پػ اًساظُبی افطاز کَ ثٌْٕاى ؼپطزٍ زضحؽبثِبی لٌسّق هٌّْض هی گطزز( 1-7

 هبظاز اًجبـتَ حبلل اظ فٕبلیتِبی التمبزی( 2-7

گصاضی اـربق حمیمی  ّخٍْ حبلل اظ هفبضکت زّلت ، زاًفگبُِب ، ثبًکِب ّ هْؼؽبت أتجبضی، ؼطهبیَ( 3-7

 ّحمْلی ّکوک ُبی ثالْٔن زّلتی ّ غیطزّلتی

 زضیبفت أتجبض ّ تؽِیالت اظ ثبًکِب ّ هْؼؽبت أتجبضی ّ ؼبیط اـربق حمیمی ّحمْلی( 4-7

 ُسایب ّ هْلْفبت( 5-7

: هبزٍ ُفت

 .زضآهسُبی لٌسّق اظ هْاضز ظیطتفکیل هیفْز

 زضآهس حبلل اظ ؼطهبیَ گصاضی ّ هفبضکت ُب( 1-8

 زضآهس حبلل اظ کوکِبی ثالْٔن( 2-8

 زضآهس حبلل اظ ذسهبت اضائَ ـسٍ ثَ أىبء ُیئت ٔلوی ّ ؼبیط ؼبظهبًِب( 3-8



 زضآهس حبلل اظ فٕبلیت ـطکتِب ّ هْؼؽبت ّاثؽتَ( 4-8

 زضآهس حبلل اظ فٕبلیتِبی هْوْْ لٌسّق( 5-8

: هبزٍ ًَ

 :ُعیٌَ ُبی لٌسّق ثَ ـطذ شیل هی ثبـس

 هی ّ ازاضی ّتفکیالتیُعیٌَ ُبی ٔوْ( 1-9

 ُعیٌَ ُبی هطثْي ثَ ؼطهبیَ گصاضی ُب ّ اضائَ ذسهبت( 2-9

 .ُعیٌَ ُبئی کَ ثَ تفریك ُیئت هسیطٍ زض پیفجطز اُساف لٌسّق هْثط اؼت( 3-9

 هبلیُعیٌَ ُبی تبهیي  ( 4-9

ثَ اـربق حمیمی ّ حمْلی زض چِبضچْة آئیي ًبهَ ای کَ ثَ تمْیت هدوٓ ( کوک)پطزاذت ُبی ثالْٔن ( 5-9

 هیطؼس

ُعیٌَ ُبئی کَ ثوٌّْض ٔىْیت أىبء خسیس اال اؼترسام ُیبت ٔلوی ثطای ّضّز ثَ لٌسّق زاضای هىیمَ ( 6-9
 .هبلی ثبـٌس

 .ّق هطتجً اؼتؼبیط ُعیٌَ ُبیی کَ ثَ اًدبم هْوْْ فٕبلیت لٌس( 7-9

: هبزٍ زٍ

ؼْز ذبلك ؼبلیبًَ لٌسّق زضپبیبى ُطؼبل هبلی ثب تمْیت هدوٓ ٔوْهی لٌسّق ثَ ًؽجت ؼِبم ؼطهبیَ 

 .أىبء توبم یب ثرفی ضا ثَ آًبى پطزاذت ّ ثمیَ ثط هیعاى ؼطهبیَ ُطٔىْ زضلٌسّق افعّزٍ ذْاُس ـس

ٍ ٔجبضت اؼت اظؼِن الفطکَ أىبء ّحؽبة پػ هممْز اظ ؼِبم ؼطهبیَ أىبء ّ ؼطهبیَ زض ایي هبز:  تجمطٍ

 .اًساظ ّیژٍ أىبء ُیئت ٔلوی

ارکبى صندًق -فصل چيبرم

هبزٍ یبظزٍ 

 :اضکبى لٌسّق ٔجبضتٌس اظ

 هدوٓ ٔوْهی( الف

 ُیئت هسیطٍ ّ هسیطٔبهل( ة

 (حؽبثطغ)ثبظضغ لبًًْی ( ج

: هبزٍ زّاظزٍ

حسالل ؼبلی یکجبض تفکیل خلؽَ هیسُس ّ  هدوٓ ٔوْهی اظ اختوبْ کلیَ أىبی لٌسّق تفکیل هی ـْز ّ
تطتیت تفکیل ّ ضؼویت خلؽبت ّ أتجبضتمویوبت ثَ ـطذ هٌسضج زضهمطضات لبًْى تدبضت زضهْضز ـطکت ُبی 

 .ؼِبهی ذبق هیجبـس

: هبزٍ ؼیعزٍ

 :ثطذی اظ ِّبیف ّ اذتیبضات هدوٓ ٔوْهی ٔجبضتؽت اظ



 ّ تغییطّ الالذ اؼبؼٌبهَ تٕییي ذً هفی ّؼیبؼت ُبی کلی لٌسّق ّ پیفٌِبز( 1-13

ثطضؼی ّ تمْیت گعاضؾ ٔولکطز ّ لْضتِبی هبلی لٌسّق ّ ًحٍْ تمؽین ؼْز ؼبالًَ ثیي أىبء لٌسّق ( 2-13

 ثب لحبَ هبزٍ زٍ اؼبؼٌبهَ

اًدبم ِّبیف ّاذتیبضاتی کَ ثطاؼبغ لبًْى تدبضت زضلالحیت هدوٓ ٔوْهی ٔبزی ّ فْق الٕبزٍ ـطکتِب ( 3-13

 .پیؿ ثیٌی ـسٍ اؼت

 اًتربة ّ ٔعل ّ ًمت ُیئت هسیطٍ ّ ثبظضغ( 4-13

 تٕییي حك العحوَ ّ حك الدلؽَ ّ پبزاؾ أىبء ُیئت هسیطٍ ّ ثبظضغ لبًًْی( 5-13

ثطضؼی ّ اتربش تموین ًؽجت ثَ هْاضزی کَ اظٌطف ُیبت هسیطٍ پیفٌِبز هی ـْز ّ ثطای ازاضٍ اهْض ( 6-13

 .لٌسّق الظم ثبـس

ىیبت هدیره ً هدیرعبهل 

: ٍ چِبضزٍهبز

کَ زّ ًفطآًبى ثَ )لٌسّق ثَ ّؼیلَ ُیئت هسیطٍ ای هطکت اظ زاًفگبٍ ظًدبى ّ ـؿ ًفط اظ أىبء ُیبت ٔلوی 
 ثَ اًتربة هدوٓ ٔوْهی ّ ثطای هست زّ ؼبل تٕییي هی ـًْس ازاضٍ هی گطزز( لْضت ٔلی الجسل هی ثبـٌس

 .اًتربة هدسز أىبء ُیبت هسیطٍ ثالهبًٓ اؼت

: هبزٍ پبًعزٍ

 .ُیبت هسیطٍ هیتْاًس هسیطٔبهل ضا اظ افطاز غیط ُیبت ٔلوی ّ ذبضج اظأىبء لٌسّق اًتربة ًوبیس

: هبزٍ ـبًعزٍ

ُیبت هسیطٍ زض ازاضٍ لٌسّق، ثدع آًچَ کَ زضلالحیت هدوٓ ٔوْهی اؼت زاضای اذتیبضکبهل ثْزٍ کَ ثطذی اظ 
 :اذتیبضات ّ ِّبیف آى ثفطذ ظیطاؼت

 هْهی ّ اؼبؼٌبهَ لٌسّقاخطای همْثبت هدوٓ ْ( 1-16

 تِیَ گعاضؾ ٔولکطز ّ لْضتِبی هبلی ّ اضائَ آى ثَ هدوٓ ٔوْهی ّ ثبظضغ لبًًْی( 2-16

 تِیَ ّ پیفٌِبز آئیي ًبهَ ُبی هْوْْ ایي اؼبؼٌبهَ ّ تغییطات ثٕسی آى ثَ هدوٓ ٔوْهی خِت تمْیت( 3-16

 ل آًِب زضلْضت لعّمایدبز ـٕت یب ًوبیٌسگی یب هْؼؽَ ّـطکتِبی تبثَٕ ّ اًحال( 4-16

اًدبم هفبضکت ّ پصیطؾ ؼطهبیَ گصاضی ّ تحمیل أتجبض ّ تؽِیالت ثبًکی ّ أتجبضی اظثبًکِب ّ هْؼؽبت ( 5-16

 أتجبضی یب ؼبیط اـربق حمیمی ّحمْلی

 هسیطٔبهلٔعل ّ ًمت هسیطٔبهل ّ تٕییي هیعاى حمْق ّ هعایب ّ پبزاؾ ّ تفبّت حکن  ( 6-16

ثٍْض لِطی ّ ثطاؼبغ لْاًیي خبضی ّ ٔطف حبکن خعء ِّبیف ّ اذتیبضات ُیئت هسیطٍ هی ؼبیط هْاضزی کَ ( 7-16
 ثبـس

ُیبت هسیطٍ ثَ ًوبیٌسگی اظ هدوٓ ٔوْهی فْق الٕبزٍ هیتْاًس ّضّز ّ ذطّج أىبء ضا تمْیت ّ لْضتدلؽَ ( 8-16

 .ؼِن الفطکَ هطثْي ثَ ازاضٍ ثجت ـطکتِب اضائَ ًوبیسهطثْي ضا اهىبء ًوْزٍ ّخِت افعایؿ یب کبُؿ هیعاى 

: هبزٍ ُفسٍ



 خلؽبت ُیئت هسیطٍ ثبیس الالل ُطهبٍ یکجبض تفکیل ـسٍ ّ ضؼویت خلؽَ ثب اکثطیت ًؽجی أىبء هیجبـس

: هبزٍ ُدسٍ

یػ ُیبت هسیطٍ کلیَ چکِب ّ اؼٌبز ّ اّضاق ثِبزاض ّ تِٕس آّض ّ لطاضزازُب ثب اهىبء هسیطٔبهل ّ یکی اظزّ اهىبء ضئ
 .یب ًبیت ضئیػ ُیبت هسیطٍ ّ هِطلٌسّق أتجبضزاضز

: هبزٍ ًْظزٍ

زضلْضت اًمىبی هست هبهْضیت ُیبت هسیطٍ تب ظهبى اًتربة ُیبت هسیطٍ خسیس ُیبت هسیطٍ ؼبثك کوبکبى هؽئْل 
 .ازاضٍ اهْضلٌسّق هی ثبـس

: هبزٍ ثیؽت

 .ضا ثَ هسیطٔبهل تفْیه ًوبیس( 16هبزٍ 8ّ  6 ثٌسثدع )ز؛ لؽوتی اظ اذتیبضات ذْز ُیبت هسیطٍ هی تْاى

: هبزٍ ثیؽت ّیک

هسیطٔبهل ثبالتطیي همبم اخطایی ّ ازاضی لٌسّق ثْزٍ ّ هؽئْل حؽي اخطای کلیَ اهْض ّ حفُ حمْق ّ هٌبفٓ ّ 

اهْال ؼطهبیَ لٌسّق اؼت ّ ثطای ازاضٍ اهْضلٌسّق ّ اخطای همْثبت ُیئت هسیطٍ زاضای حمْق ّ اذتیبضات 
ّ اًتّبهی ّ اـربق حمیمی ثْزٍ ّ ًوبیٌسگی لٌسّق ضا زض همبثل کلیَ هطاخٓ ّ همبهبت لىبیی ّ ازاضی   لبًًْی

 .ّحمْلی ّ ثب تفْیه ُیبت هسیطٍ حك تْکیل ثَ غیط ضا ذْاُس زاـت

( ًحسببرش)ببزرش قبنٌنی

: هبزٍ ثیؽت ّ زّ

ل اًتربة هی ـًْس ّ اًتربة یک ثبظضغ اللی ّ یک ثبظضغ ٔلی الجسل تْؼً هدوٓ ٔوْهی ثطای هست یکؽب
 .هدسز آًبى ثالهبًٓ اؼت

: هبزٍ ثیؽت ّؼَ

هِْف اؼت ثَ حؽبثِب ّ لْضتِبی هبلی اؼبؼی ّؼبیط گعاضـِبی هبلی کَ ثط اؼبغ ( حؽبثطغ)ثبظضغ
لْاًیي هْؤَْ تِیَ آًِب العاهیؽت ّ کلیَ الساهبت هبلی لٌسّق ضؼیسگی کطزٍ ّ گعاضـِبی الظم ثَ ُوطاٍ 

 .ض هْضز ّوٕیت هبلی لٌسّق ثَ هدوٓ ٔوْهی اضائَ ًوبیسًّطذْز ضا ز

ثبظضغ حك هطاخَٕ ثَ کلیَ اؼٌبز ّ هساضک لٌسّق ضا زاضز ثسّى آًکَ زضٔولیبت اخطایی زذبلت ًوْزٍ ّ یب هْخت 

 .ّلفَ زضٔولیبت لٌسّق ـْز

: هبزٍ ثیؽت ّچِبض

حك العحوَ . هیتْاًس خِت اًدبم توبم یب ثرفی اظ ِّبیف ذْز اظکبضـٌبؼبى شیمالذ اؼتفبزٍ ًوبیسثبظضغ 

 .ُیبت هسیطٍ تٕییي هیگطزز فكّاتکبضـٌبؼبى هعثْض ثط اؼبغ تٕطفَ یب 

: هبزٍ ثیؽت ّپٌح

 .ثبظضغ ًوی تْاًس ٔىْ ُیبت هسیطٍ ثبـس

سبیر هٌارد  :فصل پنجن

هبزٍ ثیؽت ّـؿ 

ٔوْهی هجٌی ثط وطّضت اًحالل لٌسّق ٌجك لْاًیي ّ همطضات خبضی ّ ثبتْخَ ثَ هفبز  زضلْضت تفریك هدوٓ

 .هسیطاى تمفیَ تْؼً هدوٓ ٔوْهی فْق الٕبزٍ تٕیي هی گطزًٌس.ایي اؼبؼٌبهَ تمفیَ آغبظذْاُس ـس 



: هبزٍ ثیؽت ّ ُفت

ثَ ًؽجت ؼطهبیَ ّ ثب لحبَ پػ اظ اًحالل لٌسّق ّذتن تمفیَ ّ اًدبم تِٕسات ّ تبزیَ کل زیْى زاضائی لٌسّق 

اهط اًحالل ّتمفیَ لٌسّق ًیع تبثٓ همطضات لبًْى . ٌْل هست ٔىْیت ُطٔىْ ثیي أىبء تمؽین ذْاُس ـس
 .تدبضت زض هْضز اًحالل ّ تمفیَ ـطکتِبی ؼِبهی ذبق اؼت

: هبزٍ ثیؽت ّ ُفت

ٍ تٕبهل ثب أىبء یب لبئن همبم ًحٍْ ٔىْیت ّ ؼپطزٍ گصاضی زضلٌسّق ّ ـطایً أىبء ّ ًیع تٕییي تکلیف ّ ًحْ

آًِب پػ اظ فْت یب ؼلت لِطی ّ اضازی ٔىْیت تْؼً آئیي ًبهَ پیفٌِبزی ُیبت هسیطٍ کَ ثَ تمْیت هدوٓ 
 .ٔوْهی ثطؼس تٕییي هی گطزز

: هبزٍ ثیؽت ًَّ

هفوْل همطضات لبًْى تدبضت ّ الالحیَ ُبی ثٕسی آى هْؤْبتی کَ زض ایي اؼبؼٌبهَ پیؿ ثیٌی ًفسٍ  
 .اُس ثْزذْ

ضؼیسٍ ( هْؼؽیي)ثَ تمْیت هدوٓ ٔوْهی  10/8/84هبزٍ ّ زّ تجمطٍ زضتبضیدایي اؼبؼٌبهَ زضثیؽت ًَّ  

 اؼت

 


