
 قانون تشکیل شوراي عالی اقیانوس شناسی کشور

ایجاد هماهنگی  به منظور اعتالي سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و -ماده واحده  

شناسایی و داشتن اطالعات و بینش صحیح از  شناسی و المللی در زمینه اقیانوس بین فعالیتهاي ملی و تخصصی و

شوراي عالی  (عمان و بحر خزر شورایی بنام  ارزنده خلیج فارس، دریاي برداري از منابع بهرهدریاها و تحقیق و 

 :گردد مرکب از افراد زیر تشکیل می) کشور شناسی اقیانوس

 وزیر راه و ترابري - 1

 رئیس سازمان هواشناسی کشور - 2

 مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی - 3

 .یسترئیس سازمان حفاظت محیط ز - 4

 

 مدیر عامل شرکت شیالت و امور آبزیان - 5

 

 شناسی کشور رئیس سازمان زمین - 6

 مدیر عامل شرکت نفت فالت قاره - 7

 معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر - 8

 فرمانده نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی - 9

 میفرمانده نیروي دریایی سپاه پاسداران انقالب اسال - 10

 رئیس سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح - 11

شناسی کشور که بدون حق  اقیانوس سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رئیس شوراي عالی - 12

 .رأي در جلسات شرکت خواهند کرد

 .المللی وزارت پست و تلگراف و تلفن معاون امور بین - 13

دار  و عملیات دامنه شناسی کشور جهت انجام و هماهنگی مطالعات و تحقیقات اقیانوسشوراي عالی  - 1تبصره  

 :ذیربط به شرح زیر خواهد داشت ها و سازمانهاي تخصصی در وزارتخانه دریایی در کشور هفت کمیته

 ).هواشناسی کشور سازمان (شناسی فیزیکی دینامیک اقیانوسها و هواشناسی دریایی  کمیته اقیانوس -الف  

 ).سازمان بنادر و کشتیرانی (کمیته خدمات دریایی، ترابري و حقوق دریاها -ب 



 ).وزارت نفت (برداري دریایی  کمیته مهندسی اقیانوسی و نقشه -ج 

 ).زیست سازمان حفاظت محیط (کمیته حفاظت محیط زیست دریایی و کنترل آلودگیهاي دریایی  -د  

 ).شیالت و امور آبزیان شرکت (کمیته منابع زنده دریایی  -ه 

 ).شناسی کشور سازمان زمین (کمیته منابع غیر زنده دریایی  -و  

 ).وزارت فرهنگ و آموزش عالی (شناسی  کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوس -ز  

در ظرف سه ماه پس از  گانه هاي هفت نامه مربوط به وظایف و طرز کار شوراي مذکور و کمیته آیین - 2تبصره  

  .شود تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می و ترابري تهیه و بعد از این قانون از طرف وزارت راهتصویب 

دبیرخانه شورا در سازمان  باشد و شناسی کشور با وزیر راه و ترابري می ریاست شوراي عالی اقیانوس - 3تبصره 

 .خواهد بود) جوي و اقیانوسی مرکز علوم (هواشناسی کشور 

چهارچوب قانون موجود به  شناسی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو کماکان در کمیته ملی اقیانوس - 4تبصره  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ   .دهد وظایف خود ادامه می

 بیستم

به تأیید شوراي نگهبان 1370,5,27و در تاریخ  تصویب مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمی

 .است رسیده

 مهدي کروبی -رئیس مجلس شوراي اسالمی  

 


	قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور

