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آيين نامه آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
فصل اول -كليات :
ماده  - )1دراجراي مواد38و  31قانون مقررات مالي  ،اداري و استخدامي وزارت جهاد
كشاورزي و نيز با توجه به ماده ( )41قانون مذكور مصوب  4835/45/53و به استناد ماده ( )6آيين
نامه ماموريت موضوع ماده ( )44قانون استخدام كشوري مصوب  4835/6/51هيات وزيران و
اصالحات بعدي آن اين آييننامه تدوين شده است.
ماده  -)2اين آيين نامه به منظور ساماندهي آموزشهاي ضمن خدمت عقيدتي و تخصصي
كاركنان تمامي واحدهاي سازماني ستادي و صفي وزارت با تاكيد براصل همسويي اين آموزشها با
نظام آموزشي كاركنان دولت و با رويكرد پودماني و نيز سامان بخشي به تحصيالت مقطع دار كاركنان
در داخل و خارج از كشور با رويكرد بهبود وضعيت هرم نيروي انساني در چارچوب اهداف ذيل تهيه
گرديده است:
الف -اهداف آموزشهاي كوتاه مدت :
 - 4افزايش كارايي و اثربخشي كاركنان در انجام وظايف و ماموريتهاي وزارت جهاد كشاورزي
 - 5بهنگام سازي  ،توسعه و ارتقاء آگاهيهاي علمي و مهارتهاي حرفهاي و تخصصي كاركنان
 - 8ارتقاء و تقويت بينش اسالمي و آگاهي هاي عمومي كاركنان
 - 1آماده سازي و توانمند سازي كاركنان براي ارتقاء به ردههاي شغلي باالتر  ،واگذاري وظايف
جديد و نيز كمك به اصالح بهبود هرم نيروي انساني وزارت .

ب -اهداف آموزشهاي بلند مدت :
 - 4ايجاد زمينه هاي ارتقاء مدارج علمي و تخصصي كاركنان شاغل در وزارت جهاد كشاورزي
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 - 5كمك به اصالح و بهبود هرم نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي
 - 8ايجاد بستر مناسب و يكسان استفاده از فرصتهاي آموزشي براي كاركنان
ماده  - )3در اين آيين نامه واژههاي زير به منظور رعايت اختصار و ارائه چار چوب مشخص از
موضوع بكار رفته  ،تعريف شده است:
 - 4وزارت  :وزارت جهاد كشاورزي .
 - 5سازمان مديريت  :سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
 - 8سازمان :سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وزارت .
 - 1معاونت  :معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان .
 - 3دفتر :دفتر آموزش كاركنان معاونت
 - 6عقيدتي  :اداره كل آموزش عقيدتي وزارت.
 - 7مجتمع  :مجتمع آموزشي يا مراكز آموزش جهاد كشاورزي استان  .موضوع ابالغيه شماره
هاي  4803مورخ  4834/5/47و  4139مورخ  4834/5/43معاونت توسعه منابع انساني و
امور مجلس وزارت .
 - 3واحد سازماني  :معاونت  ،سازمان  ،شركت ،موسسه و مراكز وابسته يا تابعه وزارت .
 - 0امور اداري  :اداره كل امور اداري وزارت و واحدهاي همنام يا مشابه در واحدهاي سازماني .
- 49واحد آموزش  :متصديان يا واحدهاي سازماني متصدي امور آموزش درهريك از واحدهاي
سازماني وزارت .
- 44مجري آموزشهاي كوتاه مدت  :مجتمع  ،مراكز آموزش عقيدتي ،موسسات و مراكز آموزش
دولتي و غير دولتي و مراكز عالي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور كه مورد تاييد
معاونت يا سازمان مديريت باشد.
- 45ماموريت آموزشي  :اعزام كاركنان وزارت وفق اين آيين نامه براي ادامه تحصيل در
آموزشهاي مقطع دار را گويند.
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- 48مامور آموزشي :عضو رسمي يا قراردادي تمام وقت وزارت كه از ماموريت آموزشي استفاده
نمايد.
- 41آموزش بلند مدت :آموزشهاي ضمن خدمت مقطع داركه منجر به اخذ مدرك تحصيلي مورد
تاييد مراجع ذيصالح در يكي از مقاطع تحصيلي كارداني  ،كارشناسي  ،كارشناسي ارشد و يا
دكترا گردد.
- 43آموزش كوتاه مدت  :به آموزشهايي اطالق ميشود كه كاركنان در بدو ورود به خدمت و يا
در طول دوران اشتغال دروزات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط طي مينمايند و منجر
به صدور گواهينامه آموزشي براي بهره مندي از مزاياي استخدامي ميشود.
-46گواهينامه آموزش كوتاه مدت  :به گواهينامهاي اطالق ميشود كه براي كاركنان شركت كننده
در دوره آموزش كوتاه مدت پس از موفقيت درآزمون و يا براساس ارزشيابي آموزشي فراگيران
طبق دستورالعمل هاي صادره دفترتوسط مجري دوره صادر ميشود.
- 47پودمان آموزشي  :مجموعهاي از دانش ،معلومات و مهارتهاي تخصصي و اعتقادي مورد تاييد
معاونت است كه با استفاده از آنها اجراي يك مرحله مفيد از كاريا انجام بخشي از وظايف
شغل به طور مستقل امكان پذير ميشود و هريك از پودمانها مهارت خاصي را ايجاد مي
كندو در عين حال در كنار ساير پودمانها منجر به يك مهارت جديد و جامعتر ميشود .
- 43آموزشهاي معارف اسالمي  :به آموزشهاي عقيدتي حضوري  ،نيمه حضوري و غير حضوري
كه در راستاي تقويت مباني ديني و ارزشي كاركنان مي باشد اطالق ميگردد .اين گونه
آموزشها به دو گونه آموزشهاي كوتاه مدت و آموزشهاي غيررسمي افزايش و توسعه بينش
اسالمي كه توسط عقيدتي برنامهريزي و اجرايي ميگردد ،تقسيم مي شود.
- 40شناسنامه آموزشي  :بانك اطالعات آموزشي كه كاركنان شامل اطالعات آموزشهاي كوتاه
مدت و بلند مدت  ،مهارتهاي عمومي و ابتكارات  ،اختراعات و طرحهاي مطالعاتي و
تحقيقات در حد نياز اطالعات پرسنلي آنان ميباشد و در برنامه آموزشي كاركنان وزارت
مورد استفاده قرار ميگيرد.
»«3

فصل دوم  :دوره هاي آموزشی كوتاه مدت :
ماده -)4

معاونت موظف است با همكاري دفتر ،واحد سازماني مربوط  ،مركز نوسازي و تحول

اداري و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط متناسب با طرح طبقهبندي مشاغل ،توسعه مشاغل،
تحوالت دانش و دگرگوني مهارت و فناوري و با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه نسبت به تدوين
پودمانهاي آموزش براي هريك از رشتههاي شغلي كاركنان اقدام و پس از هماهنگي با سازمان
مديريت براي اجرا ابالغ نمايد.
ماده  -)5نحوه نياز سنجي و چگونگي برنامه ريزي و اجراي آموزشهاي كوتاه مدت توسط معاونت
و با هماهنگي معاونت توسعه منابع انساني و امور مجلس تهيه و ابالغ ميگردد.
تبصره  -تعيين نيازه اي آموزشهاي غيررسمي افزايش و توسعه بينش اسالمي به عهده عقيدتي مي
باشد.
ماده  -)6هرگونه ارتقاء گروه شغلي به استثناء گروههاي تشويقي منوط به طي دورههاي آموزشي
مربوطه است.
ماده  -)7امور اداري واحدهاي سازماني موظف هستند هرسال حداكثر تا  43ارديبهشت ماه اسامي
آ ن عده از كاركنان و طبقات شغلي آنها را كه در سال بعد واجد شرايط ارتقاء گروه شغلي ميشوند و
نيزتعداد و اسامي افرادي كه بايد براي آنها آموزشهاي توجيهي پيش بيني گردد را براساس
دستورالعملي كه به دفتر ابالغ مينمايد در اختيار مجتمع و يا واحد آموزشي قراردهند .
ماده  -)8كاركنان وزارت موظفند مطابق مفاد اين آيين نامه و با توجه به شرايط مندرج در برنامه
هاي آموزشي در دورههاي آموزش كوتاه مدت پيشبيني شده شركت نمايند.
تبصره  -4اعزام به دوره هاي آموزش كوتاه مدت خارج از كشور بر اساس ضوابط و شرايط جاري
اعزام به خارج از كشور مصوب مراجع ذيربط از طريق دفتر انجام خواهد شد.
تبصره  -5شرايط الزم براي شركت در دورههاي آموزش افزايش و توسعه بينش اسالمي را مديريت
آموزش عقيدتي ابالغ خواهد كرد.
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ماده  -)9مدت زمان حضور كاركنان در دوره هاي آموزش كوتاه مدت و آموزش افزايش و توسعه
بينش اسالمي جزء ماموريت آموزشي محسوب نميشود  .ارائه معرفي نامه از واحد سازماني ذيربط
جهت ثبت نام و حضور در هر دوره آموزشي الزامي است .
تبصره  -4عدم حضور كاركنان در دوره آموزش مصوب پس از صدور حكم اعزام به آموزش كوتاه
مدت يا ثبتنام در دوره به منزله غيبت محسوب ميشود و مشمول مقررات جاري وزارت ميگردد.
تبصره  -5چنانچه شركت هريك از كاركنان در دورهآموزش كوتاه مدت منجر به ترك منطقه
جغرافيايي محل اشتغال همكاران اعم از داخل و خارج از كشور وي گردد ،فوقالعاده ماموريت مطابق
مقررات مربوط از محل اعتبارات جاري واحد سازماني اعزام كننده پرداخت مي گردد.
تبصره  -8چنانچ ه حضور در دوره آموزش در محل جغرافيايي محل خدمت باشد  ،فوقالعاده
اضافهكار ساعتي بعد از وقت اداري وفق مقررات مربوط تعلق ميگيرد.
تبصره  -1پرداخت فوقالعاده ماموريت به كاركناني كه به آموزش خارج از كشور اعزام شدهاند تا
يكماه مشمول فوق العاده ماموريت كاركنان دولت در خارج از كشور و بيش از آن مشمول نظام
پرداخت آموزشهاي مقطعدارموضوع ماده  55اين آيين نامه ميگردد.
ماده  -)11شركت كنندگان در دورههاي آموزش كوتاه مدت در صورت عدم موفقيت در ارزشيابي
دوره امكان شركت مجدد در دورههاي آموزشي كوتاه مدت همان سال را نخواهند داشت.
ماده  -)11كاركناني كه آموزش كوتاه مدت داراي پودمانهاي مصوب موضوع بند  43ماده  8را با
موفقيت گذرانده باشند ،براساس دستورالعملي كه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط توسط معاونت
توسعه منابع انساني و امور مجلس باهماهنگي سازمان ابالغ مي گردد ،از مزايايي چون يكسال تعجيل
در ارتقاي گروه  ،پاداش يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل و ...برخوردار ميگردند.
ماده  -)12نظارت بر كيفيت آموزشها و ارزيابي برنامههاي آموزشي كوتاه مدت و درسي موضوع
اين آيين نامه با معاونت است.

ماده

 -)13عالوه بر گواهينامه هاي آموزش كوتاه مدت  ،گواهينامه نوع دوم وفق مقررات مربوطه از

سوي سازمان مديريت تاييد و صادر ميشود.
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فصل سوم -ماموريت آموزشی:
ماده  -14ادامه تحصيل كاركنان وزارت با استفاده از ماموريت آموزشي كه منجر به اخذ مدارك
تحصيلي مقطع دار مي گردد صرفاًَ درچارچوب اين آيين نامه امكان پذير است .
تبصره -ادامه تحصيل كاركنان وزارت بدون اخذ ماموريت آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي در
داخل و خارج از كشور بدون پرداخت هزينه تحصيلي وفق مفاد ماده  43اين آيين نامه امكان پذير
است.
ماده  -15به منظور تعيين و تشخيص تعداد و نفرات واجد شرايط ماموريت آموزشي ،نيازسنجي در
هريك از رشته هاي تحصيلي به صورت ساليانه و براساس شاخص هاي زير انجام ميگيرد:
الف -در اجراي سياستهاي آموزش وزارت و اولويت هاي مصوب شوراي آموزش باشد.
ب -منطبق با برنامه هاي آموزش ميان مدت و بلند مدت وزارت باشد.
ج -نيازهاي آموزشي هريك از واحدهاي سازماني را براي تكميل هرم نيروي انساني خود با رعايت
شرايط احراز پست هاي سازماني از نظر رشته تحصيلي ،مقطع و تعداد تامين نمايند.
تبصره  -برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي فرايند نياز سنجي آموزشي و پيگيري تصويب و ابالغ
نتايج آن بامعاونت است.
ماده  -16شرايط اعطاي ماموريت آموزشي به كاركنان وزارت به قرار زير است :
 -4داراي پذيرش رسمي از سازمان سنجش آموزش عالي كشور ،دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي داخلي دولتي و غير دولتي خارج از كشور كه مورد تاييد وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري و يا
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان مديريت كشور باشد.
 -5از كاركنان رسمي وزارت باشد
 -8حداقل سه سال سابقه كار مفيد داشته باشد
 -1داراي شرايط احراز پست سازماني تعيين شده منطبق با رشته تحصيلي باشد.
 - 3موافقت باالترين مقام مسئول واحد سازماني را با ادامه تحصيل داشته باشد.
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 -6امكان اجراي كل تعهدات موضوع اين آيين نامه با احتساب ميزان سابقه خدمت قابل قبول و
مدت مجاز تحصيل در مقطع مذكور تا زمان بازنشستگي وجودداشته باشد.
 -7تعهد خدمت در واحد سازماني ذيربط به شرح ماده (  ) 57اين آيين نامه سپرده باشد.
تبصره – به كاركنان قراردادي (پيماني) به استناد تصويب نامه شماره /53376ت 84637/ه مورخ
 4831/3/49هيات وزيران عالوه بر دارا بودن شرايط مذكور دربندهاي  4و  1و  3اين ماده درصورت
داشتن شرايط زير ماموريت آموزشي اعطاء ميشود:
الف  -در مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي ،سازمان بايد نياز به خدمات همكاري را اعالم نمايد و در
ساير مقاطع اين شرط لزومي ندارد .
ب -داراي حداقل ( )3سال سابقه كار مفيد باشد.
ج -متناسب با باقيمانده مدت قرارداد به آنان ماموريت آموزشي اعطاء ميشود .
د -امكان اجراي كل تعهد خدمت دانشجويي پس از فراغت از تحصيل وجودداشته باشد.
ماده  -17ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي دانشگاههاي داخل كشور با
استفاده از سهميه دستگاههاي اجرايي در رشته هاي مورد نيازي كه در راستاي وظايف اصلي وزارت
باشد مشروط به تامين اعتبار الزم توسط واحد سازماني متقاضي و رعايت ساير موارد مندرج در اين
آيين نامه امكانپذير است.
تبصره  -4ادامه تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي در خارج از كشور با استفاده از بورس تحصيلي
وزارت  ،هزينه شخصي و يا با استفاده از بورس دول و بورسهاي اهدايي در صورتي امكان پذير است
كه متقاضي عالوه ب ر دارا بودن شرايط مندرج در اين آيين نامه واجد ساير شرايط و مقررات وزارت
علوم  ،تحقيقات و فناوري نيز باشد.
تبصره  -5گردشكار و نحوه امتيار بندي وشرايط الزم جهت استفاده از سهميه دستگاههاي اجرائي در
دستورالعمل جداگانهاي توسط دفتر تهيه و ابالغ ميگردد.
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ماده  -18ادامه تحصيل كاركنان وزارت در خارج از ساعات اداري و يا با استفاده از مرخصي
استحقاقي  ،مرخصي بدون حقوق و بدون استفاده از امكانات وزارت با رعايت بندهاي  1، 8از ماده
( )46اين آييننامه و ساير مقررات مربوط بالمانع است.
تبصره -استفاده از امتيازات شغلي مدرك تحصيلي جديد منوط به تاييد كميته طبقه بندي مشاغل ذير
بط ميباشد .
ماده  -19بررسي تقاضاي اعطاء ماموريت آموزشي تا صدور حكم مربوط به ترتيب مراحل زير انجام
ميپذيرد:
 - 4تسليم تقاضا به دفتر يا مجتمع حسب مورد
 - 5كسب استعالم نظر از امور اداري ذيربط براي احراز بندهاي  6،1،8،5،3و 0و يا بندهاي ب و ج
تبصره ماده ( )46اين آيين نامه حسب مورد توسط دفتر يا مجتمع .
 - 8بررسي بندهاي  7،3،4و  49و بند الف از ماده ( )46اين آيين نامه توسط دفتر
 - 1معرفي به امور اداري مربوط توسط دفتر يا مجتمع .
 - 3صدور حكم ماموريت آموزشي توسط امور اداري ذيربط .
تبصره  -4احكام كارگزيني مامور آموزشي در استان با معرفي مجتمع توسط امور اداري ذيربط و در
واحدهاي ستادي با معرفي دفتر توسط امور اداري واحد سازماني مربوط صرفاًَ با رعايت بند ( )1اين
ماده صادر ميگردد.
تبصره  -5عدم حضور كاركنان در محل كار به منظور ادامه تحصيل پس از صدور حكم كارگزيني
ماموريت آموزشي مجاز است.
ماده  -21مدت زمان مجاز استفاده از ماموريت آموزشي تمام وقت در طول سنوات خدمتي كاركنان
وزارت جمعاًَ ( )86ماه است.
تبصره  :چنانكه مامور آموزش در سقف مجاز آموزش نتواند تحصيل خود را به اتمام برساند با
تشخيص و معر في دفتر به امور اداري واحد ذيربط مابقي تحصيل خود را با استفاده از مرخصي
استحقاقي ويا بدون حقوق با رعايت مقررات مربوط به پايان خواهد رساند .
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ماده  -21حكم ماموريت آموزشي دانشجويان داخل كشور پس از موافقت دفتر براساس تقويم
آموزشي دانشگاه يا موسسه آموزش محل تحصيل مامور آموزشي براي يكسال تحصيلي صادر
ميگردد و تمديدساالنه آن منوط به ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي مرحله قبلي و ثبت نام در نيمسال
تحصيلي بعد حسب مورد به تشخيص دفتر يا مجتمع ميباشد.
ماده  -22درمدت ماموريت آموزشي حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي و كمك هزينه
عائلهمندي و اوالد و فوق العاده ارتقاءمسير شغلي كارشناسان به مامور آموزشي پرداخت مي گردد.
ماده  -23مامور آموزشي مقطع دكتراي داخل كشور در صورت دارا بودن شرايط وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري يا سازمان و پس از موفقيت در آزمون جامع و امكان تامين اعتبار مورد نياز توسط
واحد سازماني محل تعهد يا ساير واحدهاي سازماني ذيربط و دارا بودن شرايط تحصيلي مطلوب به
تشخيص دفتر و نيز با رعايت سقف ماموريت آموزشي و سنوات تحصيلي در چارچوب شرايط و
مقررات وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري ميتواند از (6تا  )0ماه فرصت تحقيقاتي خارج از كشور
استفاده نمايد.
تبصره  -دستورالعمل و گردشكار مربوط توسط سازمان تهيه و ابالغ مي شود.
ماده -24عنوان پايان نامه يا رساله مامور آموزشي تحصيالت تكميلي بايد مورد نياز وزارت باشد .
مسئوليت پيگيري و اخذ تاييديه مورد نياز بودن آن با دفتر است .
تبصره  -4چنانچ ه عنوان پايان نامه مامور آموزشي مورد نياز وزارت بوده و محل اجراي پايان نامه در
خارج از وزارت باشد  ،اين مدت جزو ماموريت آموزشي محسوب مي شود.
تبصره  -5چنانچه عنوان پايان نامه يا رساله مامورآموزشي مورد نياز وزارت بوده و محل اجراي آن
دريكي از واحدهاي سازماني وزارت باشد مدت اجراي پايان نامه تحصيلي جزو ماموريت آموزشي
محسوب نمي گردد.
ماده -25تصدي پست مديريتي و همچنين مامور به خدمت شدن در طول ماموريت آموزشي و
اجراي پايان نامه ممنوع است.
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ماده -26رعايت سقف مجاز تحصيل در هريك از مقاطع تحصيلي وفق مقررات و ضوابط وزارت
علوم  ،تحقيقات و فناوري الزامي است .
ماده -27مامور آموزشي قبل از صدور حكم ماموريت آموزشي موظف به سپردن تعهد به ميزان سه
برابر مدت تحصيل در آن مقطع در صورتي كه عالوه بر حقوق و مزايا براي وزارت هزينه تحصيل در
برداشته باشد و دو برابر مدت ماموريت آموزشي در مواردي كه فقط حقوق و مزايا دريافت ميكند به
واحد سازماني محل خدمت خود مي باشد.
تبصره  -4كليه ماموران آموزشي خارج از كشور و همچنين دانشجويان مقطع دكتراي داخل موضوع
ماده 47و تبصره ( )4آن در اين آيين نامه موظف به سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت معتبر حسب مورد
به ميزان حداقل دو برابر كليه هزينههاي مرتبط شامل  :حقوق و مزايا  ،شهريه تحصيلي  ،كمك هزينه
دريافتي و هزينههاي متفرقه حسب مورد به صورت ارزي و يا ريالي عالوه بر تعهد هستند.
تبصره  -5مدت اجراي تعهد كاركناني كه تعهد خود را حسب نياز واحد سازماني مربوط در مناطق
محروم كشور انجام دهند به نصف مدت مذكور در اين ماده تقليل خواهد يافت.

فصل چهارم -ساير مقررات :
ماده  - 28مامور آموزشي مشمول اين آيين نامه حق سپردن هيچگونه تعهد و يا استفاده از بورس
تحصيلي ساير وزارتخانه ها  ،موسسات  ،ارگانها و نهادهاي دولتي ديگر را ندارد.
ماده -29در صورت عدم التزام مامور آموزشي به مفاد اين آيين نامه به يكي از داليل به شرح زير،
موضوع حسب مورد توسط دفتر يا مجتمع جهت رسيدگي و اخذ خسارت به اداره حقوقي در استان
يا دفترحقوقي وزارت ارجاع ميگردد.
 - 4تغيير رشته ،گرايش و يا دانشگاه محل تحصيل بدون كسب مجوز دفتر يا مجتمع
 - 5سپردن تعهد به ساير دستگاهها دولتي  ،خصوصي و يا نهادهاي انقالب اسالمي .
 - 8اخراج از وزارت
 - 1اخراج از واحد آموزش محل تحصيل
 - 3نيمه تمام گذاشتن تحصيل
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 - 6عدم اشتغال به تحصيل پس از دريافت حكم ماموريت آموزشي
 - 7اشتغال همزمان مامور آموزشي تمام وقت در پستهاي مديريتي
 - 3عدم حضور در محل خدمت پس از فراغت از تحصيل يا عدم ارائه گزارش فراغت از تحصيل
خود به دفتر يا مجتمع حداكثر تا يكماه پس از اتمام تحصيل
تبصره  -درزمان ارجاع پرونده  ،خسارت مصروفه بر اساس مفاد اين آيين نامه و متن تعهد نامه
توسط دفتر يا مجتمع برآورد و به منظور رسيدگي حسب مورد به اداره حقوقي مربوطه اعالم مي
گردد.
ماده  -31تعيين ميزان خسارت به صورت ارزي و ريالي به نرخ روز انجام ميگيرد .رعايت راي
صادره توسط واحد حقوقي مربوط براي تمامي واحدهاي سازماني وزارت و مامور آموزشي الزامي
است.
ماده  -31اعضاي هيات علمي ،جانبازان (بجز آموزش ضمن خدمت) براي ادامه تحصيل مشمول اين
آيين نامه نمي باشند و تابع مقررات مربوط هستند.
ماده -32اين آيين نامه در 1فصل  85 ،ماده و  54تبصره تهيه و از تاريخ ابالغ قابل اجرا است و
كليه آيين نامه ها  ،دستورالعملها و بخشنامه هاي مغاير با آن از تاريخ ابالغ ملغي ميگردد.
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