مصوبه شماره (

) مورخ  1395/1/5شورای عالی لوی څارنوالی ج-ا-ا

جلسهههههای هههههلوی یاهههههی جی هههههل ی هههههیو لی جی -ی-ییمهههههلو ی1395/1/5یتحهههههسیوجیسهههههسیج تمهههههی یییییییییییییییییی
محتومیمحمدیفوجد"حمجد "یسوپوسسی ل ی یو لی جی -ی-ییدویمقوی ل ی یو لی جیدیجویگودجهد.یبعهدی
یزیت لسیآجیتجیچ دییزیقوآنیمججدیلغلویلیمدیقایول یملضلایسیم دو یآج دییتصیمجمیذجلییتخهیذی
گودجد :ی
-1یمکتههل ی مبههوی )342ی1395/1/11یوجیسههسیمحتههومیمههی جیلییدیو یدویویباههایبههاییامههیویتههی وی
ک فههوی ریولمیدومحلاههای ههل ی ههیو لی جیلیق ه یدیوی مههینیلی ق ههایموتبههایتعمجههویتلسههایی جج ههوینی
لزیوسیمحتههومی سوسههیز یلمسههکنییزیاوجههویپولجکتههلویبههای مههیجبیگذی ههتای ههدیلیبعههدییزییویجههای
تلضجحیسیپجویملنی ق ایموتبایلیسجستمیسیختمی جیسلی سییاضی ی لوی یای جیماهو یلیتلسهای
ی جج وینیتلضجحیسی زمییویجایگودجدیکهایبعهدییزییسهتمیویتلضهجحیسیی جج هوینیلیمعللمهیسیوجیسهسی
محتومیمهی جیلی یدیو یدویویباهایبهایبلدجهایملجهلدمیلیمصهیوییتعمجهویمهذکلویچ هجنیتصهمجمییتخهیذی
گودجد:
تصویب :
وجیسسیمحتومیمی جیلییدیو یدویتفیهمیبهییلزیوسیمحتهومیمی جهایدومهلودیتخصهجویلیبلدجهایمهلودی
جههیزیلیتفههیهمیبههییلزیوسیمحتههومی سوسههیز یلیمسههکنیدویویباههایبههایتوتج ه ی ق ههایمجههددیکههایحههیل ی
تسکیل ی،ییتیقسی ییم جتهجیحی هسییضهاویوی،یدولیزمیههی یخولجهجیحی هسییضهاویو یدویسهیختمینی
مذکلویکای جکیضولوسیبلدمییجوییسیلی تججایوییبایجلسایبعد ی لوی یای جییویجای میج د .ی
-2یمکتل ی مبوی )33ی1395/1/8یوجیسسیمحتومیاملمجی یو لی جییستج یییاسکو ی،یمعیل جهسی
محتومی ل ی یو لی جیدویملویاسهکو یدویویباهایبهایوسهجدگجیبهاییداهی ییسهدمیل هدیمحمهدیا هجمی
لکجلییمینیمیل دیمعوی یی دجن بی

یجیجدیدییدیومی ل ی یو لی جیلیق ی سو لکیبلیملودیبحثیقویوی

گوفههسیکههایبههیییبههویزی وجههیسییاضههی ی ههلوی یاههی جی ههل ی ههیو لی جییزیحس هنی ج هسیدویصههدیقسی
لتلی م د یج ی یمحتومیتلو ج ویلی مریی حوی"جعفو "یوئجری یو لی جییستج یییمعیل جهسی هل ی
ههیو لی جیدویمههلویاسههکو یلیهئجههیسیهمکههیوی ههینیآقههی یدگههولیلیمحمههدیبصههجوی"سومسههس"یوئههجری
تعقج یقضیئجی یو لی جییستج یییاسکو یدوجسسیبدسسیآلودنیسلیبویلیس یدیملکجسیتعمجهوی هل ی
یو لی جیلیق ی سو لییبویزیقدودی جی ملدمیلیتصمجمیذجلییتخیذیگودجد :ی
تصویب :
1

بیتفیویآوییتدیلمیکیویمحتومینیتلو ج ویلی یو پلمی مریی حوی"جعفو "یلی یو پیلیدگهولیلیمحمهدی
بصجو"سومسس"یوییبای میج دمیگجییزییدیومی ل ی یو لی جیجمسلو یی-ییبییتجهیو یلمعللمهیسیکهیفجی
یجکهایدویقضهجایدیو هدیدوجسههسیتلضهجحیسیلییویجهاییسه یدیقهی ل جیبهییوجیسههسیمحتهومیقضهیجی یدل ههسی
ل جسیکیبلیدویپج بودیدال یدویمحیکمیهمکیو ی زمیلیجد ی ملدمیلیدوجنیپولسهایملفقجهسیههی ی
بج تویدوجسسیدفیوییزیحقلویلیم یف ییدیومیکایدیویئجیایمایبلدمیهمکیو ی میج د .ی
-3ی پج ه سیدیوجیسههسی ههیو لی جییسههتج یییل جههسیکیپجسههییدویویباههایبههایس ه

یهیجکههایتلسههایمحکمههای

یبتدیئ جایبایمصیدومیآنیحکهمیمجرهوددی.یحکهمی سهیئجیمجبی هدیمهلودیمای عهایقهویویگوفهسیبهاییتفهیویآویی
تصمجمیذجلییتخیذیگودجد :ی
تصویب :
آ عدمیسه

یلیتجسجهزیسیاسهکو یکهایدوی تججهاییوتکهی یجهویجمیبدسهسیآمهدمیلییزیاهوییمحهیکمیبهای

مصیدومیآنیحکمیصیدویگودجدمیبی دیبوییسیریویپلویهی یلیصلایقضیجییلیسلیبویآ سهییبهییسهجلیبهای
قلمی دی جیهی ییم جایل جیسیوسمیًیتسلجمیدیدمی لدی.یملضلویمتحدی می ًیبهایوجیسهسیههی ی هیو لی جی
هی ییستج یییل جیسییخبیوگودد .ی

2

مصوبه شماره (

) مورخ  1395/1/8شورای عالی لوی څارنوالی ج-ا-ا

جلسهههههای هههههلوی یاهههههی جی هههههل ی هههههیو لی جی -ی-ییمهههههلو ی1395/1/8یتحهههههسیوجیسهههههسیج تمهههههی یییییییییییییییییی
محتومیمحمدیفوجد"حمجد "یسوپوسسی ل ی یو لی جی -ی-ییدویمقوی ل ی یو لی جیدیجویگودجهد.یبعهدی
یزیت لسیآجیتجیچ دییزیقوآنیمججدیلغلویلیمدیقایول یملضلایسیم دو یآج دییتصیمجمیذجلییتخهیذی
گودجد :ی
-1یمکتل ی مبوی )4877ی1394/12/16یوجیسسیدفتویلزیوسیمحتومیمی جهایپجویمهلنیاهدمیمدیخلهای
یدیویسیک فجیلییم جتجیدوییملویآ لزیوسیملودیمای عایقویویگوفسیکایبعهدییزیبحهثیلیتبهیدلی هوی
باییتفیوییوییچ جنیتصلج یبایاملییمد .ی
تصویب :
مکتههل یلیجههلی یآمههیدمیگههوددی،یبیدو ودی ههسیصههحبسیهههی ییاضههی ی ههلوی یاههی جیاههو یمحتههومی
غ میدسترجوی"هدیجس"یوئجری یو لی جییستج یییموکز یملودیتیئجدیقویویگوفس .ی
-2یمکتههل ی مبههوی )2340ی1394/12/1ی ههیو لی جیجههزی یامههلمجی،یوجیسههسی ههیو لی جییسههتج ییی
ل جسیغز جیپجویمهلنیحملهایمخهی فجنیدل هسی یگهولمیای بهینی)یدوی جهلی22یبهوی1394/6/23یبهی

ی

محبریآ ل ی،یبایتعدیدی )356یتنیمتسمجنیلیمحبلسجنیکاییزیجملهای148ی فهویدیوی یجهویجمیسجیسهجی
لی208ی فویجویجمیاید ییزیمحبرییخوی یلیفویویدیدمی دمیکاییزیجملایجکیتعدیدیمحدلدیجیی خصهیًی
حیضویلیجییتلسایمل فجنییم جتجیدلبیومیگوفتیویلیدیخلیمحبریگودجدمیی دی .ی
 -1یستسدییمجروددیآجهییآ عهدمیمتسمهجنیجهییمحبلسهجنیکهایخهلدی خصهیًیجسهسیسهپو ی مهلدنیمتبهیقجی
حبریخلجبیحیضویمجروددی،یمدسیوییکایخیو ییزیمحبریبهلدمیدویمجعهیدیحهبری هینیقیبهلی
مجویججیبلدمیلیجییخجوی؟یلیدویحصاییخوی ییزیمحبریقیبلیپجرودیمجبی دیلیجییچالوی؟
 -2آ عدمیمتسمجنیجییمحبلسجنیکایتلساییوگی سییک فجیگوفتیویمجرهوددیبهاییتسهیمیفهویوییزیمحهبری
ملودیپجرودیقویویمجرجودیلیجییچالوی؟یملودیمای عایقویویگوفسیکهایبعهدییزیبحهثیلیتبهیدلی
ویباییتفیوییوییچ جنیتصلج یبایاملییمد.
تصویب :
حکمیمقیمیای جیوجیسسیجمسلو ییس مجییفغی ستینیبایوجیسسیهی ی یو لی جیل جسیغز جیلیک دزی
لیوجیسسیاملمجیمحیبریلیتلقجییخی ایهییغوضییجوییسییوقیمیگودد .ی
3

-3یمکتل ی مبوی )1437ی1394/11/22یوجیسهسی هیو لی جییسهتج یییل جهسیکیپجسهییدویویباهایبهای
یوزجیبجیوؤسی یلیحدیهی یدلمجیتلسایلی جینیملودیمای عایقویویگوفسیکهایبعهدییزیبحهثیلیتبهیدلی
ویباییتفیوییوییچ جنیتصلج یبایاملییمد.
تصویب :
مکتل یبیییست یدیقی لنیآمیدمیلییوسیلیگودد .ی

ی
4

مصوبه شماره (

) مورخ  1395/1/22شورای عالی لوی څارنوالی ج-ا-ا

جلسههههای ههههلوی یاههههی جی ههههل ی ههههیو لی جی -ی-ییمههههلو ی1395/1/22یتحههههسیوجیسههههسیج تمههههی یییییییییییییییییی
محتومیمحمدیفوجد"حمجد "یی ل ی یو لیلی -ی-ییدویمقوی ل ی یو لی جیدیجویگودجهد.یبعهدییزیته لسی
آجیتجیچ دییزیقوآنیمججدیلغلویلیمدیقایول یملضلایسیم دو یآج دییتصیمجمیذجلییتخیذیگودجد :ی
-1یمکتههل ی مبههوی )321ی1395/1/18ی وجیسههسیتههدقجویلیمای عههیسیلی ههویتههدقجقجیدویویباههایبههایپج ه سیدی
وجیسسی یو لی جییستج یییل جسیهویسیملودیبحثیقویویگوفسیچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی
تصویب :
ههوییویجههای ههدمیوجیسههسیمحتههومیتههدقجویلیمای عههیسیبیتفههیویآوییمههلودیتیئجههدیقههویویگوفههسی،یبوجیسههسیمحتههومی
یو لی جییستج یییل جسیهویسییب غیگوددیلیملضلویبایمقیمیستومیمحکمای جزییستسدییبعملیآجد .ی
-2یمکتهههل ی مبهههوی )507ی1395/1/18یوجیسهههسیمهههی جیلییدیو یدویویباهههایبهههایجهههدللییفهههزلد یمعی هههیسی
کیوم دینیمسلکجییامییزیبخبیهی یملکجی،یاسکو یلییم جسیدیخلجیلیخیوججیملودیبحهثیلیتبهیدلی هوی
قویویگوفسیباییتفیویآویءیچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی
تصویب :
مجکههی جزمیماههو ی ههدمییفههزلد یمعی ههیسی ههیو لی نیمجههددیًیبههایمقههیمیمحتههومیوجیسههسیجمسههلو یی-ییپج ه سیدی
توتج یگودد .ی
-3یمکتههل ی مبههوی )410ی1395/1/21ی وجیسههسیمههی جیلییدیو یدویویباههایبههای ههویهئجههسیتخ جکههجیتعمجههوی
دیوی مینیکایبی ثویز ز هایخسهیومیبهودمییسهسیمهلودیبحهثیلیتبهیدلی هویقهویویگوفهسیبهاییتفهیویآویءیچ هجنی
تصمجمییتخیذیگودجدی:

تصویب :
مایبوی وییویجای دمیهئجسیمل هییبیزسهیز یت ه ی یههییایجهلییزیاهوییوجیسهسیمحتهومیمهی جیلی
یدیو یصلوسیگجودیلیکیویاملجیآغیذیگودد .ی
لیدوملودیالیوضیایجدمیبایتعمجویهی یجدجدی ی جییزیز ز هایتهیوجخجی1394/8/4یهئجهیسیمل هیی
بووسجیجدجدیخلج وییدویویباایبایمصئل جسیکیوم دینیلیوف ی روی جیی جیمیدیدمیلیوجیسسیمحتهومی
می جیلیدیو ییجوییسی میجد .ی
-4یپج ه سیدیوجیسههسیمحتههومیتههدقجویلیمای عههیسیدویویباههایبههاییجههوی ییمتجههیزییضههیفایکههیو یبههوی ی
کیوم دینیآموجسییحصیئجایجویجمیآ وجیسهسی مهلودیبحهثیلیتبهیدلی هویقهویویگوفهسیبهاییتفهیویآویءیچ هجنی
تصمجمییتخیذیگودجدی :ی
5

تصویب :
وجیسسیمحتومیتدقجویلیمای عیسیآ عدمییزیکیوم دینیآموجهسییحصهیئجایوییکهایمسهتحوییضهیفایکهیو یبهلدمیلی
یجفی یل جفای میج دی ت خجویل سوسی ی وییبایوجیسسیمحتومیمی جیلییدیو ییویجای میجد .ی
-5یپج سیدی میومی )8ی1395/1/21یوجیسسیمحتومییا ایسیلییوتبیایایمایدویویباهایبهایچهیجیمجلهایلی
جوجدمی هیو لیلیکهایدوسهیلی1395ییزیچسهیویمابعهایخصلصهجیلیدل تهجی هو یگجهو یگودجهدمییسهسیمهلودی
بحثیلیتبیدلی ویقویویگوفسیباییتفیویآویءیچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی
تصویب :
مایبویبایقی لنیتدیوکیسیکایبای ف ییدیومیلم فعسیدیویئجیایمایماو یبلدمییجوییسیبعملیآجد .ی

ی

6

مصوبه شماره (

) مورخ  1395/1/29شورای عالی لوی څارنوالی ج-ا-ا

جلسههههههای ههههههلوی یاههههههی جی ههههههل ی ههههههیو لی جی -ی-ییمههههههلو ی1395/1/29یتحههههههسیوجیسههههههسیج تمههههههی ییییییییییییییییییی
محتومیمحمدیفوجد"حمجد "یی ل ی یو لیلی -ی-ییدویمقوی ل ی یو لی جیدیجهویگودجهد.یبعهدییزیته لسیآجهیتجی
چ دییزیقوآنیمججدیلغلویلیمدیقایول یملضلایسیم دو یآج دییتصیمجمیذجلییتخیذیگودجد :ی
-1ی پج سیدیوجیسسیمحتومی یو لی جییستج یییزلنی میلیدویویباایبایتعجنیلتل جیی یو لی نیدویتابجوی
حکمیمحیکمیدویقضیجی یحقلقجیکایچ جنیماو یگودجدمییسسی :ی
یپجویملنیتابجویحکمیمحیکمیجزیججیکاییزیل یجییلیمکلفجسیهی ی یو لی جیمجیبی د،یفصهل جیدویبهی ی
چسیومیقی لنییجوییسیجزیججیپجبیبج جیگودجدمیکایدویمایبقسیبایآنییجهوییسیصهلوسیمهجیپهذجودی.ییمهییدوی
تابجوییحکیمیمحیکمیحقلقجی یمد جیلیتجیوتجی)یکاییزیل یجییوجیسسیمحتومیحقلویبییدو ودی سیقی لنی
اوزیتحصجلیحقلویدی ستایمجی لدیبایخصلویدویملیدی )24-25یدوملودییدیویتجکهایدویتوکجه یهئجهسی
بایم لویتابجویحکمیمحیکمیحقلقجیمکلهییمجبی ه دیصهویحسیکیمهلیلجهلدیدیودیلیدویآنییزی میج هدمییدیومی
یو لی جیتذکویبایاملی جآمدمییسس .ی
یمییتعیملیلیپولسججوییدیو یالو ییسسیکایبی ثویپج سیدجایوجیسسیمحتومیحقلویلیههدیجسیمقهیمیل جهسی
دویتوکج یهجئسییزییدیومی یو لی جی جزی میج دمیمای بایلیدویآنیی تویکیمج میج دی.ییجنییموییزیجهکیاهویی
بای سبسیتویکمیلییزدجیدیکیو ییدیومی یو لی جیلیکمبلدیت کجلیدویزمج ایبیاثیسکترجیدوییجوییسیجلمجهای
یو لی جیگودجدمیلییزیسل یدجرویمست دیقی ل جیکایمکلفجسییدیومی یو لی جیوییدویتوکج یهجئهسیدویج ه ی
سیجوییدیویسیول نیسیزدیبایم ح ای مجوسدی)).یمهلودیبحهثیلیتبهیدلی وقویوگوفهسیبهاییتفهیویآوییچ هجنی
تصمجمییتخیذیگودجدی :ی
تصویب :
متنیپج سیدیباییتفیویآوییملودیتیئجدیقویویگوفسی،یوجیسسیهی ی یو لی جیهی ییستج یییزلنی میلیلیسیجوی
زلنیهییابویصویحسیمیدمی 24یلی) 25یقی لنیاهوزیتحصهجلیحقهلوییجهوییسیبعمهلیآلو هدی.یملضهلویبهای
سیجویزلنیهییتجزیتکثجویگودد .ی
-2ی پج سیدیوجیسسی یو لی جییستج یییزلنی همیلی هسوکیبلیدویویباهایبهایتمدجهدیتهلقجفجیکهایچ هجنیماهو ی
گودجدمییسسی :ی
قههی لنییجههوییسیجزیئههجیک ههلودویمههیدمی )99یلی )100یخههلجبیص ه حجسییدیومی ههیو لی جیوییدویتههلقجقجی
قضیجی یج حل یکایمدسیهفت یومیلیدویج یجسیپانزده یومیتعججنیگودجهدمی،یکمجتهایههی یمل هییتحقجهویبهیی
تلجایبایحجمیس رجنیقضیجییلیپجچجدمیگجیآ سیییکثویًیقیدویبایتکمجلییلویویدویزمینیمعج ایم دو ییجنیقی لنی
مجیب ی دیلییججی یمجی میجدیتییجسسییکمیلیپولسایتحقجوییزیمحیکمیمحتومیذجص یتمدجدیتهلقجفجیمای بهای
میج دی .ی
دوییکثویملیودیحجنیمای بایتمدجدیتلقجفجیلیتقیضی یکسهوییجهیمیتعاجهلیدویمحیسهباییجهنییجهیمیحهجنیم هلو ی
تمدجدیتلقجفجیم ل جنیول یملضلویم دو یمیدمی )381یقی لنییجوییسیجزیججیکایبم لوییجنیمهیدمیولزی
ابیوسییزییجیمیوسمجیکیو یدی ستای دمییسسیمجهینیمحهیکمیذجصه یلی هیو لی جییخهت یی هویبهولزیمهجی
میجدی .ی
ً
دوحی جکههایقههب ییزییثههوییسههتسدیجای ههمیومی )7898ی1394/7/20یوجیسههسیمحتههومیدجههلینیجههویجمیالجههاییم جههسی
دیخلجیلیخیوججیمحکماییستج یییل جسیکیبلیکایاجیآنیدوملودیچرل رجیمحیسبایلیجییادمیمحیسباییجیمی
وخصههتجیدویمعجههیدیوسههجدمیگههجیقضههیجییدویمویحههلیمحیکمههیتجیای ه یهههدیجسیگودجههدمیی ههدی،یمصههلبای ههمیومی
)1108ی لوی یای جیمقیمیستومیمحکمایصیدویگودجدمییسسیکایاجیآنیبییی یومیبایفقومی )2یمهیدمی )30ی
قی لنیکیویکایچ جنیم عوییسسی{یلقسیاید یکیویبالوییلسایدواللیسیلیمتجیلزییزی )40یسیاسیبلدمی
مجیتلی دی}یهدیییزییجهیمیم هدو یمهیدمی ) 101یقهی لنییجهوییسیجزیئهجیویییلقهیسیاهید یکهیویدی سهتایلییجهیمی
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وخصتجیویی یملییجنییجیمی دی ستایی دی.یملضلویملودیبحثیلیتبیدلی وقویوگوفسیباییتفیویآوییچ جنی
تصمجمییتخیذیگودجدی :ی
تصویب :
ابویمصلبای لوی یای جیستومیمحکمای -ی-ییدویمتنیپج سیدییزیآنیتذکویبعملیآمدمییجوییسیبعمهلیآجهدیلی
ملضلویبایسیجوی یو لی جیهی یزلنیهییتکثجویگودد .ی
-3ی پج سیدیوجیسسی یو لی جییستج یییزلنی میلی سوکیبلیدویویباایبایتعججنی یو لیلیمهد جیبحجهثیلکجهلیمسهخوی
کایچ جنییستسدییبعملیآلودمیی دی :ی
یالوجکایمقیمیمحتومی جکیمجدی دیقب ًیدویت کج سی هیو لی جی،ی هیو لیلیمهد جیلیحقهلویایمهایلجهلدیدی هسیکهای
بیدو ودی سیمیدمی )159یقی لنییصللیمحیکمیسیمد جیکایچ جنیم هعوییسهسی:ی یدوصهلوتجکاییقهیو یدوجهاییللی
غیج ی،یزل یجهییزلجهایل یحهیجزی هویجایلکی هسی بهلدمیجهیییقهیو یل ییزیقبهللیلکی هسییمت هیویلوزدیبهاییثهویتجهلجزی
تحوجو یمحکمای،ی یو لیلیمد جیوییبحجثیلکجلیغیج یتعججنیلیدال یوییوسجدمیگجیمج میجدی).ی ی
لیبییوایجهسیمهیدمی ) 16یقهی لنیقبلهجیت هکجلیلیصه حجسی هیو لی جیبهویمب هی یدوخلیسهسیمحهیکمیحقهلقجی یمهد جی،ی
تجیوتجیلییحلیلی خصجای)ی یو لیلیمد جیلیحقلویایمایدویقضیجی یغجیبجیبهایا هلینیلکجهلیمسهخویمعوفهجیتهیییزی
حقلویغیج یدفیوی میجدی.یضم یًیابویصویحسیفقومی )2یمهیدمی )26یقهی لنیاهوزیتحصهجلیحقهلویمهدجلنیمتمهودیکهای
بههیلجلدیتجههلجزیمحکمههاییزییدی یدجههنییبههییمههجیلوزدی ههیو لیلیمههد جیبحجههثیلکجههلیمسههخویمههدجلنیمتمههودیتعههجنیتههیی
ا دی محکمههایبفههولبییمههلیلیم قههللیلیغجههویم قههللیآنییقههدیمیلیدویلثجقههای ههواجییقههویوی میجههدی.یل ههجیدویقههی لنیجدجههدی
ت ههکجلیلیص ه حجسی ههیو لی جی،ی ههیو لیلیمههد جییزیتک ههجلیحههذییگودجههدیلیدویسههیجویبخههبیهههی ی ههیو لی جی جههزی
ت قجصیسیبایاملیآمدمیل جیهمیمی دیگذ تایابویمعمللیمحهیکمیحقهلقجیتقیضهی یتعهجنی هیو لیلیمهد جیبحجهثیلکجهلی
مسخویوییمج میجدی.یچلنیدویت کجلیجدجدی یو لی جی،ی یو لیلیمد جیلجلدی دیودیبعلضیآنییزیبخبیآموجسیتحقجهوی
یو لیلیمعوفجیمجیگوددی.یچهلنیدویجهنییلیخهویقضهیجی یغجهیبجیدویمحهیکمیحقهلقجیزجهیدی هدمییسهسیحتهجیبج هتوییزی
دل فوی یو لیلیولزمومیم حجثیلکجلیمسخویبایمحیکمیمعوفجیمجرهوددیابهویمهیدمی )170یقهی لنییصهللیمحیکمهیسی
مد جی،ی یو لیلیکایم حجثیلکجلیمسخویغیج یتعجنیمجروددیص حجسیق یاسی،ییبوییلیصلحیویی دیودی .ی
یجههنیول ههدیی ههجیمحههیکمیث ثههایدلیمیپجههدییمجک ههدیلی ههیو لیلیمل ههیییسههسیابههویمههلیدی )211یلی )360یقههی لنییصههللی
محیکمیسیمد جیدفیاجایلییاتویضیخلجبیوییبایمحیکمیتقدجمیبدیودیکاییجنییمویبیاثیم هک سیادجهدمیدوییدیومی هدمی
لیتییی دیزمیپولسایتحقجویلیتعقج یقضیجی یجومجیبهایک هد یملیجهایمجرهوددی.ییزیاهوییههمی هلویمدیخلهای هیو لی جی
دویقضههیجی یحقههلقجیتلقههجیمجرههوددیتههییجیججکههایبههایقههلی جنی،یمصههلبیسیلیمتحههدی میلیهههی یسههتومیمحکمههایلیمقههیمی ههل ی
یو لی جی ویی دیز یصلوسیگوفسی،یبعضیًیهمجنیم کلیماو یبحهثی هدمیل هجیکهدیمیویمیحهلیکهایبتلی هدیبهاییجهنی
م کلیخیتمایدهدیپجدیی دمیبلکایتیکجدبهایمهیدمی )159یقهی لنییصهللیمحیکمهیسیمهد جیلیفقهومی )2یمهیدمی )26یقهی لنی
اوزیتحصجلیحقلوی دمییسسی.یملضلویملودیبحثیلیتبیدلی وقویوگوفسیبهاییتفهیویآوییچ هجنیتصهمجمی
یتخیذیگودجدی :ی

تصویب :
ابههویمصههلبای ههمیومی )563ی1385/7/20ی ههلوی یاههی جیسههتومیمحکمههای -ی-یییجههوییسیلیوجیسههسیهههی ی
یو لی جیهی یزلنیهییجکی فوییزی یو لی نیخلج ویییزیسیجویبخبیهییبحجثیلکجلیمسخویبم لویتحقوی
ملیدی )26یقی لنیاوزیتحصجلیحقلویلیملیدی 211یلی)360یقی لنییصللیمحیکمیسیمد جیتعجنیلیمعوفجی
میج د .ی
-4یپج ه سیدیوجیسههسی ههیو لی جییسههتج یییزلنی ههووی ههسوکیبلیدویویباههایبههایدلسههجایجههیسیکههاییزیاههویی ههیو لی جی
یبتدیئجایلییستج یییملودیق یاسیقویویگوفتایلیغوضیاجیمویحهلیقهی ل جیبهایموحلهای سهیئجی هل ی هیو لی جییصهدیوی
مجروددی،یتعدیدییزیدلسجایجیسیمذکلویملودیق یاسی یو لی جیمحتومیتمجهزیقهویوی روفتهایلیههدیجسیبهایاهجیمویحهلی
محیکمیتجییستج یییآنیدیدمیمج لدیکایدویجوجینییوسیلیلیموسللیمجعیدیقی ل جیآنیم قضجیمجروددیلیمحکمایبهد جلی
یج کایمجعیدیقی ل جیآنیم قضجی دمیفجصلایهی یمذکلویویی سهیئجیدی سهتایلیدلسهجایوییمجهددیًیمسهتودیمج میجهد.یمهلودی

بحثیلیتبیدلی وقویوگوفسیباییتفیویآوییچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی
تصویب :
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ملضلویبایکمجسجلنیمت کلییزیوؤسهی یمحتهومی هیو لی جیههی یتعقجه یقضهیئجیلیولسهی ییسهتج یییزلنی
هی یکیبلیبای مللی میج دمیمعیل جسیمحتومی ل ی یو لی جیدویملویاسکو یتحسیوجیسسیمحتومیموستجیلی
صیح یتعقج یقضیئجیغوضیمای عایلییتخیذیتصهمجمیویجه یگهوددیلیتصهمجمییتخهیذی هدمیخلج هوییدوجلسهای
بعد ی لوی یای جییویجای میج د .ی
-5یضههمیمکتههل ی مبههوی )491ی1395/1/25یوجیسههسیمحتههومیتههدقجویلییمای عههیسیجکههلووی ههویتههدقجقجیدوی
ویباهههایبهههای جحهههایل هههیجییمعیل جهههسیمحتهههومی هههل ی هههیو لی جیدویمهههلویاسهههکو یمهههلودیبحهههثیلیتبهههیدلی
وقویوگوفسیباییتفیویآوییچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی

تصویب :
جحایل یجییمعیل جسی ل ی یو لی جیدویملویاسکو یابویمهتنیمکتهل ی )491ی1395/1/25یوجیسهسی
تدقجویلیمای عیسیبییی تفیویآوییملودیتیئجدیلیتصلج یقویویگوفسی،یمعیل جسیمحتومی ل ی یو لی جیدویملوی
اسکو یابویآنییجوییسی میج د .ی
-6یضمیمکتل ی )490ی1395/1/25یوجیسسیمحتومیتدقجویلیمای عیسیجکلووی ویتدقجقجیدویویباهایبهای
جحایل یجییوجیسسیمحتومیاملمجی یو لی جیمبیوزمیبییجویجمیالجاییم جسیدیخلجیلیخیوججیملودیبحثی
لیتبیدلی وقویوگوفسیباییتفیویآوییچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی

تصویب :
جحههایل ههیجییوجیسههسییمحته ومی ههیو لی جیمبههیوزمیبههییجههویجمیالجههاییم جههسیدیخلههجیلیخههیوججیابههویمکتههل ی
)490ی1395/1/25یوجیسسیمحتومیتدقجویلیمای عیسیملودیتیئجدیلیتصلج یقویویگوفسی،یوجیسسیمحتومی
یو لی جیمبیوزمیبییجویجمیالجاییم جسیدیخلجیلیخیوججیابویآنییجوییسیبعملیآلو دی .ی
-7یپج سیدیوجیسسیمحتومیی ستجتلسیآملزبیهی یمسلکجیدویویباایبای جحایل یجفایآ وجیسسیملودیبحثی
لیتبیدلی وقویوگوفسیباییتفیویآوییچ جنیتصمجمییتخیذیگودجدی :ی

تصویب :
غوضیمای عایلییبویزی ویتدقجقجیبایوجیسسیمحتومیتدقجویلیمای عیسییوسیلیگوددیتیی ویمهدققجنییویجهای
لیبایجلسایبعد ی لوی یای جی ل ی یو لی جیماو یگودد .ی
-8یپج سیدیم ضمایمکتل ی مبوی )555ی1395/1/28یوجیسسیمحتومیمهی جیلییدیو یدویویباهایبهایتجدجهدی
وییضیفایکهیو یبهوی یوؤسهی یمحتهومی،ییاضهی یمسهلکجیلیکیوک هینی هل ی هیو لی جیکهاییضهیفایتهوییزی
پی زدمیفجصدیمجروددیلیهمچ جنییجوی ییمتجیزیسلپوییسکجلیبوی یتیمیوؤسی یموکز یبییتفیهمیبایکمجسجلنی
محتومیمستقلییص حیسییدیو یلیخدمیسیملکجیملودیبحثیلیتبیدلی وقویوگوفسیباییتفهیویآوییچ هجنی
تصمجمییتخیذیگودجدی :ی

تصویب :
کمجتایمت کلییزیمحتومینی"یمجو "یوئجریتهدقجویلیمای عهیسی،ی یصهو یوئهجریمهی جیلیدیو ی،ی ومحمهدی
"جیلجد"یوئهجریم هیب یب هو یدویتفهیهمیبهیییدیومیمحتهومیمسهتقلییصه حیسییدیو یلیخهدمیسیملکهجیمای عهای
مجکی جزمییجوی یسلپوسکجلیوییت خجویلی تججایوییبایجلسایبعد ی لوی یای جییویجای میج د .ی
ی
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