ثِ ًضد آًىِ خبًص دس تدلي است
ّوِ ػبلن وتبة حك تؼبلي است
اگش يه رسُ سا ثشگيشي اص خبي
خلل يبثذ ّوِ ػبلن سشاپبي
ؿيخ هحوَد ؿجؼتشي

همذهِ
ديي هجيي اػالم وِ اػبػؾ ثش تْزيت ًفَع ٍ سؿذ ٍ تىبهل خبهؼِ اًؼبًي اػتَاس اػت ثشاي اكالح ػمبيذ ٍ تضويِ اخالق ٍ
تٌظين آداة ٍ حمَق اًؼبًْب ،تؼبلين ٍ دػتَسات ٍ لَاًيٌي آٍسدُ ٍ ثِ ًحَ اخوبلي ٍ ولي دس لشآى وشين هطشح وشدُ ٍ تَػط پيبهجش
اوشم(ف) ٍ ائوِ هؼلَهيي(ع) ثِ هشدم اثالؽ ًوَدُ اػت .لشآى وشين هيفشهبيذٍ« :ال تلجؼَا الحك ٍ ال تىتوَا الحك ٍ اًتن تؼلوَى»
(ثمشُ« )24/حك سا ثِ لجبع ثبطل ًپَؿبًيذ ٍ حك سا وتوبى ًىٌيذ ثب ايٌىِ هيداًيذ».
آيِ ؿشيف لضٍم آگبّي اص حمَق هشدم سا ًيض دس خبهؼِ تأويذ هيوٌذ .آًچِ وِ سٍاثط اختوبػي اًؼبىّب دس خبهؼِ سا تذاٍم هيثخـذ
لَاًيي ٍ همشسات پزيشفتِ ؿذُ آًْبػت .لبًَى ّوبًطَس وِ هحذٍديتّبيي سا ايدبد هيوٌذ ػَْلتّبيي سا ًيض هَخت هيگشدد.
هميذ ًجَدى ٍ تدبٍص اص حذٍد لبًًَي ثِ خبطش ثياطالػي ٍ يب ّش ػلت ديگش ثبػث ثيًظوي يب ّشج ٍ هشج ،ػذم اػتيفبي حمَق
لبًًَي هَخت ػَء اػتفبدُ ٍ گؼتشؽ ثيػذالتي هيؿَد.
تأويذ ثش سػبيت حذٍد ٍ هدبصات هتدبٍصاى ٍ خبطيبى ضشٍستي اختٌبةًبپزيش دس پبػذاسي اص حشهت لبًَى ٍ تذاٍم سٍاثط اختوبػي
ػبلن اػتّ .وبًطَس وِ ٍظيفِ «كيبًت اص حذٍد» ًجبيذ ٍظيفِ «احمبق حمَق» سا ون اثش وٌذ ّوچٌيي ثِ ثْبًِ اػتيفبي حك
حمَق لبًًَي سا ًويتَاى صيشپب گزاؿت.
دس گؼتشُ هؼئَليت ًجبيذ ثِ فىش هحذٍديتّبي لبًًَي ثَد ثلىِ ثبيذ ثِ ايفبي حمَق لبًًَي افشاد ًيض تي داد ًجبيذ خَد سا فمط
هىلف ثِ تحويل حذٍد داًؼت ثلىِ ثبيذ دس لجبل حمَق لبًًَي افشاد ّن احؼبع هؼئَليت وشد.

ثب ووبل تأػف ػذم آؿٌبيي آحبد خبهؼِ اص لَاًيي ٍ همشسات ،حذٍد ٍ حمَق ،يىي اص ػَاهل ثشٍص ًبٌّدبسيّبي اختوبػي ؿذُ اػت.
دس هشاوض ػلوي ٍ داًـگبّي ًيض ػذم ؿفبفيت اطالع سػبًي دس صهيٌِ ضَاثط ،لَاًيي ٍ همشسات ثِ ٍيظُ دس اهَس هشثَط ثِ حذٍد ٍ
حمَق داًـدَيي ٍ يب ثياطالػي داًـدَيبى اص آًْب ٍالؼيتي اًىبسًبپزيش اػت وِ پيبهذّبي ًبهطلَثي داؿتِ اػت.
هدوَػِ حبضش ،ثِ هٌظَس آگبّي داًـدَيبى اص لَاًيي ٍ همشساتي وِ ثشاػبع آًْب هيتَاًٌذ حمَق خَد سا هطبلجِ وٌٌذ تذٍيي
گشديذُ اػت.
اػتمجبل گؼتشدُاي وِ اص چبح ًخؼت حمَق داًـدَيي ٍ چبحّبي هدذد آى كَست گشفتِ ضشٍست تذٍيي خبهغتش آى سا ثيـتش
ًـبى هيدّذً .ىتِ لبثل روش ايٌىِ ثشخي اص همشسات ٍ آئييًبهِّبي خذيذ وِ تَػط هشاخغ ريلالح اكالح يب اضبفِ ٍ خْت اخشا دس
داًـگبُ اثالؽ گشديذُ اػت ،دس ايي هدوَػِ آٍسدُ ؿذُ ٍ ػؼي گشديذُ وِ آخشيي هلَثبت خوغآٍسي ٍ خْت اطالع تمذين ػضيضاى
داًـدَ گشدد.
وتبة خذيذ سا ثِ ّوِ داًـگبّيبى ،هذيشاى هحتشم ٍ داًـدَيبى ػختوَؽ ٍ آيٌذُػبص تمذين هيوٌين.
دس پبيبى الصم هيداًن اص ّوِ ػضيضاًي وِ دس تذٍيي ايي وتبة صحوت وـيذُاًذ ،كويوبًِ تـىش وٌن.
اهيذٍاسين ثب ػٌبيت الْي ثتَاًين ّوِػبلِ ايي هدوَػِ سا ثب آخشيي اكالحبت دس اختيبس ػاللِهٌذاى لشاس دّين.

آيييًاهِآهَسضي
دٍرُّايکارداًيٍکارضٌاسي
(ٲهٹة رٯؿٻ  333قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ٲٹضخ اضزيجٽكت )6331

تٗبضيٝ

زض ايٵ آييٵ ٶبٲٻ تٗبضي ٝظيط پصيطٞتٻ قسٺ اؾت.
 .6زاٶك٫بٺ :ثٻ ټٳٻ زاٶك٫بٺټب ،ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي اٖٱ اظ آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ،ضٸظاٶٻ ٸ قجبٶٻ زٸٮتي ٸ ٚيط زٸٮتي« ،زاٶك٫بٺ» ٟ٪تٻ ٲيقٹز.
 .4زاٶك٧سٺ :زاٶك٧سٺ ٸاحسي اظ ي ٥زاٶك٫بٺ اؾت ٦ٻ زض ضزٺ ذبني اظ ٖٯٹٰ ٗٞبٮيت زاضز .ٲبٶٷس زاٶك٧سٺ ٖٯٹٰ ،زاٶك٧سٺ ثط ،٠زاٶك٧سٺ اٮٽيبت ٸ ٶٓبيط آٴ.
 .3گطٍُ آهَظقي :گطٍُ آهَظقي ٍاحسي اظ يه زاًكىسُ يب يه زاًكگبُ اؾت ،وِ زض يه ضقتِ ذبل ياب نٌاس ضقاتِ هتدابًؽ يقبداات زاضز .هبًٌاس گاطٍُ
ضيبضي ،گطٍُ هقبضف اؾالهي ٍ ًؾبيط آى.
٪ .2طٸٺ ثطٶبٲٻضيعي :ٲٷٓٹض اظ ٪طٸٺ ثطٶبٲٻضيعي ي٧ي اظ ٪طٸٺټبي ٶُٻ٪بٶٻ قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي اؾت ٦ٻ زض ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي اؾت٣طاض زاضٶس.
٪ .5طٸٺ آظٲبيكي :ٲٷٓٹض اظ ٪طٸٺ آظٲبيكي ي٧ي اظ ٪طٸټٽبي آظٲبيكي ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض زض اٲتحبٶبت ؾطاؾطي زاٶك٫بٺټب اؾت٦ ،هٻ زاٸَٯجهبٴ ضا ثهط
حؿت ضقتٻټبي اٶتربثي ثٻ ٪طٸټٽبي ذبل ت٣ؿيٱ ٲي٦ٷس.
 . 1زٸضٺ :ٲٷٓٹض اظ زٸضٺ زض ٶٓبٰ آٲهٹظـ ٖهبٮي ،ٲهست ظٲهبٶي اؾهت ٦هٻ زاٶكهزٹ ٸاضز زاٶكه٫بٺ قهسٺ ٸ زض يه ٥ضقهتٻ ذهبل تحههي٭ ٲهي٦ٷهس ٸ زض آٴ ضقهتٻ
ٞبض٘اٮتحهي٭ ٲيقٹز .ٲبٶٷس زٸضٺ ٦بضزاٶي ،زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٸ...
 ايٵ تٗبضي٦ ٝٻ ٖٳٹٲبً ثٻ تهٹيت ٲطارٕ شيضثٍ ضؾيسٺ اؾت ٲٹضز تإييس قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي اؾت ثٷبثطايٵ رعٸ اليٷ ٥ٟايهٵ آيهيٵ ٶبٲهٻ اؾهت ٸ ټطٶهٹٔ
تٛييط يب تٟؿيط ٲٟبز آٴ ٲزبظ ٶيؿت.
 .3ازاضٺ آٲٹظـ :ٲٷٓٹض اظ ازاضٺ آٲٹظـ :ي ٥ٸاحس ازاضي زض ي ٥زاٶك٧سٺ يب زاٶك٫بٺ اؾت ٦ٻ ټٳٻ اٲٹض آٲٹظقي ٲطثٹٌ ثٻ زاٶكزٹيبٴ اظ ٢جي٭ ٶبٰٶٹيؿي ،اٶترهبة
ٸاحس ،اٶزبٰ اٲتحبٶبت ،رٳٕآٸضي ٶٳطات ٸ اٖالٰ ٶتبيذ ضا ثطٖٽسٺ زاضز.
 .8اؾتبز :ټط ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي ٦ٻ ٲؿئٹٮيت تسضيؽ زضٸؼ ٶٓطي يب ٖٳٯي ضا زض زاٶك٫بٺ ثطٖٽسٺ زاضز اؾتبز ٶبٲيسٺ ٲيقٹز.
 .3ضقتٻ :ضقتٻ ي٧ي اظ قٗت ٞطٖي اظ ٪طٸټٽبي ٖٯٳي (ٖٯٹٰ پعق٧يٖ ،ٯٹٰ اٶؿبٶيٖ ،ٯٹٰ پبيٻٞ ،ٷي ٸ ٲٽٷسؾي٦ ،كبٸضظي ،ټٷط ،تطثيت ٲٗٯهٱ ٸ ٖٯٳهي ه ٦هبضثطزي)
اؾت ٦ٻ اظ ٮحبِ ٲٹيٹٔ ٦بٲالً ٲكرم ٸ اظ زي٫ط ٲٹيٹٖبت ٲتٳبيع ثٹزٺ ٸ حسا٢٭ ثٻ ي٦ ٥بضآيي ٲكهرم ٲهياٶزبٲهس .زضٸؼ ٲكهتط ٤زض زٸ ضقهتٻ ٲتٟهبٸت،
ٶجبيس اظ 33زضنس ٦٭ ٸاحسټب زض ټط زٸ ضقتٻ تزبٸظ ٦ٷس.
٪ .63طايف :ټط ي ٥اظ قٗت ي ٥ضقتٻ ٦ٻ ٶبْط ثط ي ٥ترهم ثبقس٪ ،طايف ٶبٲيسٺ ٲيقٹز.
اذتال ٜزضٸؼ زض زٸ ٪طايف اظ ي ٥ضقتٻ ٶجبيس اظ 3زضنس ٦٭ ٸاحسټبي ضقتٻ ٦ٳتط ٸ اظ  33زضنس ٦٭ ٸاحسټب ثيكتط ثبقس.

 )6قطايٍ ٸضٸز ٸ ٶبٰ ٶٹيؿي
قطايٍ ٸضٸز

ٲههبزٺ  .6قههطايٍ ٸضٸز زض زٸضٺټههبي ٦ههبضزاٶي٦ ،بضقٷبؾههي (پيٹؾههتٻ ٸ ٶبپيٹؾههتٻ)٦ ،بضقٷبؾههي اضقههس پيٹؾههتٻ ٸ زٸضٺټههبي ز٦تههطي ٖٳههٹٲي پعقهه٧ي ،زاضٸؾههبظي،
زٶساٶپعق٧ي ٸ زاٲپعق٧ي ،اٖٱ اظ زٸضٺټبي ضٸظاٶٻ ٸ قجبٶٻ ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .6ٲزبظ ثٹزٴ ثٻ تحهي٭ اظ ٶٓط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ربضي ٦كٹض ٸ زاقتٵ قطايٍ ٖٳٹٲي ٸضٸز ثٻ آٲٹظـ ٖبٮي ،ثطاثط ٲهٹثبت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي.
 .4زاقتٵ ٪ٹاټيٷبٲٻ پبيبٴ زٸضٺ ٲتٹؾُٻ اظ زاذ٭ يب ذبضد ٦كٹض ،ٲٹضز تإييس ٸظاضت آٲٹظـ ٸ پطٸضـ (ثهب تٹرهٻ ثهٻ ٶٓهبٰ آٲهٹظـ ٲتٹؾهُٻ) يهب ثطاثهط آٴ ثهطاي
آٲٹظقٽبي حٹظٸي (ٲُبث ١ٲهٹثبت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي) ٸ يب زاقتٵ ٪ٹاټيٷبٲٻ زٸضٺ ٦بضزاٶي ثطاي ٸضٸز ثٻ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ٦ٻ حؿت ٲهٹضز ثهٻ
تإييس ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ضؾيسٺ ثبقس.
 .3پصيطٞتٻ قسٴ زض آظٲٹٴ ٸضٸزي
 .2ؾپطزٴ تٗٽس ذسٲت ثط اؾبؼ يٹاثٍ ٸ ٢بٶٹٴ آٲٹظـ ضاي٫بٴ يب پطزاذت قٽطيٻ ٲُبث ١تٗطٞٻ ٸ ٲ٣طضاتي ٦ٻ اظ َطي ١ٲطارٕ شيضثٍ نبزض ٲيقٹز.
ٶبٰ ٶٹيؿي

ٲبزٺ  .4پصيطٞتٻ قس٪بٴ آظٲٹٴ ٸضٸزي ،ٲٹْٟٷس زض ٲٽٯتټبيي ٦ٻ تٹؾٍ زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٲيقٹز ،ثطاي ٶهبٰٶٹيؿهي ٸ اٶترهبة ٸاحهس ٲطارٗهٻ ٶٳبيٷهسٖ .هسٰ ٲطارٗهٻ ثهطاي
ٶبٰٶٹيؿي زض ٶرؿتيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي پؽ اظ اٖالٰ ٶتبيذ آظٲٹٴ ،اٶهطا ٜاظتحهي٭ تٯ٣ي ذٹاټس قس.
هبزُ  . 3زاًكدَ هَؽف اؾت زض ّط ًاوؿبل ،زض ظهبًي وِ زاًكگبُ افالم هيوٌس ،ثطاي ازاهِ تحهال ٍ اًتربة ٍاحس ثاِ ازاضُ آهاَظـ هطاخقاِ وٌاس .فاسم
هطاخقِ زاًكدَ ثطاي ًبم ًَيؿي ثسٍى اعالؿ ٍ فصض هَخِ ،زض يه ًاوؿبل ،ثوٌعدِ اًهطاف اظ تحهال اؾت .زض نَضت تأذاط ٍ ثب فصض هَخِ ،حاك اًترابة
ٍاحس ٍ ازاهِ تحهال ضا زض آى ًاوؿبل ًساضزٍ ،دي آى ًاوؿبل خعٍ هست هدبظ تحهال ٍي هحؿَة هيقَز.
تجهطٺ :زاٶكزٹ ٲٹْ ٝاؾت ٖصض ٲٹرّٻ ذٹز ضا زض ذٹززاضي اظ ٶبٰٶٹيؿي ،ثب زالي٭ ٲؿتٷس ،ثُٹض ٲ٧تٹة زض اٸٮيٵ ٲبٺ ثٗس اظ آٚهبظ ټهط ٶيٳؿهب ٬تحههيٯي ،ثهٻ ازاضٺ
آٲٹظـ زاٶك٫بٺ اَالٔ زټس.
ٲٷٕ تحهي٭ ټٳعٲبٴ

ٲبزٺ  .2زاٶكزٹ زض ي ٥ظٲبٴ ح ١ٶبٰٶٹيؿي ٸ ازاٲٻ تحهي٭ زض ثيف اظ ي ٥ضقتٻ ٸ زض ټط ضقتٻ ثيف اظ ي٪ ٥طايف زض ي ٥يب چٷس زاٶك٫بٺ ضا ٶرٹاټس زاقهت .زض
نٹضت ترٯ ،ٝاظ ازاٲٻ تحهي٭ زض ي٧ي اظ ضقتٻټبي اٶتربثي ثٻ تكريم ٦ٳيؿيٹٴ ثطضؾي ٲٹاضز ذبل ٸظاضت ٲحطٸٰ ٸ ؾٹاث ١تحهيٯي ٸي ثبَ٭ اٖهالٰ ٲهيقهٹز
ٸ زاٶكزٹ زض ايٵ حب ٬ٲٹْ ٝاؾت ٦ٯيٻ ټعيٷٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ ضقتٻ حص ٜقسٺ ضا ٲُبث ١تٗطٞٻټبي تٗييٵ قسٺ ثٻ زاٶك٫بٺ شي ضثٍ ثپطزاظز.
تجهطٺ :زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ (اؾتٗسازټبي زضذكبٴ) ،اظ قٳٹ ٬ايٵ ٲبزٺ ٲؿتخٷي ټؿتٷس.
تٗطي ٝزاٶكزٹي ٲٳتبظ ،ٸ يٹاثٍ ارطايي ايٵ تجهطٺ ،تٹؾٍ قٹضاي ټسايت اؾتٗسازټبي زضذكبٴ زض آٲٹظـ ٖبٮي تٗييٵ ٸ اثال٘ ٲيقٹز.
 )4ٶٓبٰ آٲٹظقي
تٗطي ٝٸاحس زضؾي

ٲبزٺ  .5آٲٹظـ زض تٳبٰ زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض ٲجتٷي ثط ٶٓبٰ ٸاحسي اؾت.
زض ٶٓبٰ ٸاحسي ،اضظـ ټط زضؼ ثب تٗساز ٸاحسټبي آٴ زضؼ ؾٷزيسٺ ٲيقٹز ٸ ٢جٹٮي يب ٖسٰ ٢جٹٮي زاٶكزٹ زض ي ٥زضؼ ،ثٻ ټٳبٴ زضؼ ٲحسٸز اؾت.
ټط ٸاحس زضؼ ،ٲ٣ساض يب ٲيعاٴ زضؾي اؾت ٦ٻ ٲٟبز آٴ ثٻ نٹضت ٶٓطي  63ؾبٖتٖ ،ٳٯهي (يهب آظٲبيكه٫بٺ)  32ؾهبٖت٦ ،بض٪هبټي (يهب ٖٳٯيهبت ٲيهساٶي) 56
ؾبٖت٦ ،بضآٲٹظي ٸ ٦بضٸضظي (يب ٦بض زضٖطنٻ)  18ؾبٖت ،زض َٹ ٬ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي (يب زٸضٺ تبثؿتبٶي) ٸ َجه ١ثطٶبٲهٻ ٲههٹة قهٹضاي ٖهبٮي ثطٶبٲهٻضيهعي
تسضيؽ ٲيقٹز .زض ٲٹضز ضقتٻټبيي ٦ٻ زاضاي پطٸغٺ ټؿتٷس ٲست ارطاي پطٸغٺ ٲتٷبؾت ثب ٸاحس آٴ ،تٹؾٍ اؾتبز ٲطثٹٌ تٗييٵ ٲيقٹز.
ؾب ٬تحهيٯي

ٲبزٺ  .1ټط ؾب ٬تحهيٯي ٲط٦ت اظ زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ ٖٷساٮٯعٸٰ ي ٥زٸضٺ تبثؿتبٶي اؾت ٸ ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي قهبٲ٭  61ټٟتهٻ ٸ ټهط زٸضٺ تبثؿهتبٶي قهبٲ٭ 1
ټٟتٻ آٲٹظـ اؾت.
تجهطٺ :ٲست اٲتحبٶبت پبيبٶي زٸضٺ تبثؿتبٶي رعٸ ٲست آٲٹظقي ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.
حسٸز اذتيبضات زاٶك٫بٺ زض ٲٹضز ثطٶبٲٻزضؾي

ٲبزٺ  .3تٳبٰ زاٶك٫بٺټب ٲٹْٟٷس ثطٶبٲٻټبي زضؾي ٲهٹة قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ضا ارطا ٶٳبيٷس.
تطتيت زضٸؼ يب ضٖبيت پيفٶيبظټب ،ضٸـ تسضيؽ ،ٸ ربثٻ رب ٦طزٴ ضيع ٲٹاز ٸ َطح ٲُبٮت رسيس زض ي ٥زضؼ ٸ اٶتربة ٲٷبثٕ ثطٖٽسٺ زاٶك٫بٺټب اؾت.
زضٸؼ اٶتربثي

ٲبزٺ  .8زاٶك٫بٺټب ٲيتٹاٶٷس زض ټط ضقتٻ ثٻ تكريم ٪طٸٺ ٲطثٹٌ تٗسازي اظ زضٸؼ ٲطتجٍ ثب ضقتٻ ضا تٗييٵ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ زضٸؼ اٶترهبثي ثهٻ زاٶكهزٹيبٴ اضايهٻ زټٷهس.
ٲكطٸٌ ثطآٶ٧ٻ تٗساز ٸاحسټب اظ ؾ ٝ٣ٲزبظ زض ټط ضقتٻ تزبٸظ ٶ٧ٷس.
ؾبٖبت ح٭ تٳطيٵ

ٲبزٺ  .3زاٶك٫بٺټب ٲيتٹاٶٷس ،زض نٹضت ٮعٸٰ ،ثٻ تكريم ٪طٸٺ آٲٹظقي ،زض ټط ضقتٻ اظ زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي ،تب  43ؾبٖت ،زض زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي
ٶبپيٹؾتٻ تب  63ؾبٖت ثٻ ٖٷٹاٴ ح٭ تٳطيٵ ثٻ ؾبٖبت تسضيؽ ضقتٻ ،زض َٹ ٬زٸضٺ ثيٟعايٷس.
 )3ٸاحسټبي زضؾي ٸ َٹ ٬ٲست تحهيٯي
تٗساز ٸاحسټب

ٲبزٺ  .63تٗساز ٸاحسټبي زضؾي الظٰ ثطاي ٪صضاٶسٴ ټطي ٥اظ زٸضٺټبي تحهيٯي ثٻ قطح ظيط اؾت:
زٸضٺټبي ٦بضزاٶي :ثيٵ  18تب  34ٸاحس
زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ٚيط اظ ضقتٻټبي ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي 633 :تب  635ٸاحس
زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي 633 :تب  623ٸاحس
زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ 13 :تب  33ٸاحس
زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ 634 :تب  684ٸاحس

ٲبزٺ  .66ټط زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي حسا٢٭  64ٸ حسا٦خط  43ٸاحس زضؾي ضا اٶتربة ٦ٷس.
تجهطٺ  .6زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،زاٶكزٹ اظ ضٖبيت قطٌ اٶتربة حسا٢٭  64ٸاحس ٲٗب ٜاؾت.
تجهطٺ  .4زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي ٞطاٚت اظ تحهي٭ تٷٽب ي ٥زضؼ ثب٢يٳبٶسٺ زاقتٻ ثبقس ،ثب ٶٓط زاٶك٫بٺ ٸ تإييس اؾتبز ٲطثٹٌ ،ٲيتٹاٶس اٲتحهبٴ آٴ زضؼ ضا زض
َٹ ٬ٶيٳؿب ٬اظ َطي ١ٲٗطٞي ثٻ اؾتبز ث٫صضاٶس.
تجهطٺ  .3ا٪ط زاٶكزٹيي زض ي ٥ٶيٳؿب ٬ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطاتف حسا٢٭  63ثبقس ٲيتٹاٶس ثب ٶٓط زاٶك٫بٺ زض ٶيٳؿب ٬ثٗس حسا٦خط تب  42ٸاحس زضؾي ضا اٶتربة ٦ٷس.
تجههطٺ  .2زضٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي ٞطاٚت اظ تحهي٭ حسا٦خط  42ٸاحس ثب٢ي ٲبٶسٺ زاقتٻ ثبقهس ،حتهي ا٪هط ٲكهطٸٌ ثبقهس ،ثهب ٶٓهط زاٶكه٫بٺ ،ٲهيتٹاٶهس تٳهبٲي
ٸاحسټبي ثب٢ي ٲبٶسٺ ضا زض ي ٥ٶيٳؿب ٬اٶتربة ٦ٷس.
تجهطٺ  .5تٗساز ٸاحسټبي اٶتربثي زض زٸضٺ تبثؿتبٶي حسا٦خط  1ٸاحس زضؾي اؾت.
زضٸؼ پيكٷيبظ

ٲبزٺ  .64آٴ زؾتٻ اظ پصيطٞتٻقس٪بٴ آظٲٹٴ ؾطاؾطي زاٶك٫بٺټب زض زٸضٺټبي ٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ زض ټٳٻ ضقتٻټبي تحههيٯي ٦هٻ ٶٳهطٺ
ذبٰ اٲتحبٴ آٶٽب ،زض آظٲٹٴ ٸ ضٸزي ،زض ي ٥يب چٷس زضؼ ،ثٻ تكريم قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ پصيطٶسٺ ،اظ حسٶهبة ٲٗيٵ ٦ٳتط ثبقس ،ٲٹْٟٷس حؿت ٶيهبظ ضقهتٻ
زضٸؾي ضا ٦ٻ آٴ زاٶك٫بٺ تٗييٵ ٲي٦ٷس ثٻ ٖٷٹاٴ زضٸؼ رجطاٶي يب (پيكٷيبظ زاٶك٫بټي) ٖالٸٺ ثط زضٸؼ ٲٷسضد زض ثطٶبٲٻ ٲهٹة ث٫صضاٶٷس.
تجهطٺ  .6تٗييٵ ٶٹٔ زض ٸؼ ،تٗساز ٸاحس ،ضيع ٲٹاز ،ٶحٹٺ اضايٻ ،ٸ ظٲبٴ تسضيؽ زضٸؼ پيكٷيبظ زاٶك٫بټي ثط ٖٽسٺ قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ پصيطٶسٺ اؾت.
تجههطٺ  .4ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض ،ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ اٖالٰ ٶتبيذ آظٲٹٴ ٸضٸزي٦ ،بضٶبٲٻ پصيطٞتٻقس٪بٴ ٲكتٳ٭ ثط ٶٳطٺ ذبٰ آٶٽهب ضا زض ټطيه ٥اظ ٲهٹاز
اٲتحبٶي زض اذتيبض زاٶك٫بٺټبي شيطثٍ ٢طاض زټس.
تجهطٺ  .3اضايٻ زضٸؼ پيكٷيبظ زاٶك٫بټي ٸ چ٫ٹٶ٫ي ارطاي آٶٽب زض زاٶك٫بٺټب ،اظ ټط حيج ،ٲبٶٷس زضٸؼ زاٶك٫بټي ٸ تبثٕ ٲ٣طضات آٲٹظـ ٖبٮي اؾت.
ٶٳطٺ ايٵ زضٸؼ زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ حجت ٸ زض ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ٸ ټٳچٷيٵ زض ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات زاٶكزٹ ،ٲحبؾجٻ ٲيقهٹز ٸ زض ٲكهطٸَي٢ ،جهٹٮي ٸ
يب ضزي زاٶكزٹ ٶيع تإحيط زاضز.
تجهطٺ  .2ثٻ حسا٦خط َٹ ٬زٸضٺ تحهي٭ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ حسا٢٭  8ٸاحس اظ زضٸؼ پيكٷيبظ زاٶك٫بټي ضا ٪صضاٶسٺ ثبقٷس ،ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي اٞعٸزٺ ٲيقٹز.
َٹ ٬زٸضٺ

ٲبزٺ  .63حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ زض زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ  3ؾب ٬ٸ زض زٸضټبي ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ  1ؾب ٬اؾهت .زض نهٹضتي ٦هٻ زاٶكهزٹ
ٶتٹاٶس ٸاحسټبي زٸضٺ ضا زض حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ثب ٲٹ٣ٞيت ث٫صضاٶس اظ زاٶك٫بٺ ٲطثٹٌ اذطاد ٲيقٹز.

 )2حًٹض ٸ ٚيبة
حًٹض زض رٯؿبت زضؼ

ٲبزٺ  .62حًٹض زاٶكزٹ زضتٳبٰ رٯؿبت ٲطثٹٌ ثٻ ټط زضؼ اٮعاٲي اؾت ٸ ؾبٖبت ٚيجت زاٶكزٹ زض ټط زضؼ ٶجبيس اظ ٲزٳٹٔ ؾهبٖبت آٴ زضؼ تزهبٸظ ٦ٷهس ،زض
ٚيط ايٷهٹضت ٶٳطٺ زاٶكزٹ زض آٴ زضؼ نٟط ٲحؿٹة ٲيقٹز.

تجههطٺ  .6زض نٹضتي ٦ٻ ٚيجت زاٶكزٹ زض ټط زضؼ ثيف اظ ثبقس ٸٮي ٚيجت اٸ ٲٹرٻ تكريم زازٺ قهٹز ،آٴ زضؼ حهص ٜٲهيقهٹز .زض ايهٵ حهب ٬ضٖبيهت حهس
ٶهبة  64ٸاحس زض َٹ ٬ٶيٳؿب ٬ثطاي ٸي اٮعاٲي ٶيؿت .ٸٮي ٶيٳؿب ٬ٲص٦ٹض ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ٶيٳؿب٦ ٬بٲ٭ رعٸ ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجههطٺ ٚ .4يجت زضرٯؿبت زٸ ټٟتٻ اٸ ٬زض ټط زضؼ ،ثٻ زٮي٭ حص ٜٸ يب ايبٞٻ ٸ يب ثٻ ټط زٮي٭ زي٫ط ٲزبظ ٶيؿت ٸ زض نٹضت پيكبٲس رهعٸ ٚيجهت ٲزهبظ زاٶكهزٹ
ٲحؿٹة ٲيقٹز.
ٚيجت زض اٲتحبٴ

ٲبزٺ ٚ .65يجت ٚيطٲٹرٻ ز ض اٲتحبٴ ټط زضؼ ثٻ ٲٷعٮٻ ٪طٞتٵ ٶٳطٺ نٟط زض اٲتحهبٴ آٴ زضؼ اؾهت ٸٚيجهت ٲٹرهٻ زض اٲتحهبٴ ټهط زضؼ ٲٹرهت حهص ٜآٴ زضؼ
ٲي٪طزز.
ٲبزٺ  .61تكريم ٲٹرٻ ثٹزٴ ٚيجت زض رٯؿبت زضؼ ٸ زض اٲتحبٴ ثط ٖٽسٺ قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ يب ٦ٳيتٻ ٲٷترت آٴ قٹضا اؾت.
 )5حص ٜٸ ايبٞٻ

ٲبزٺ  .63زاٶكزٹ ٲي تٹاٶس زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٍ٣ٞ ،زض ٲٽٯتي ٦ٳتط اظ زٸ ټٟتٻ ،پؽ اظ قطٸٔ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي زٸزضؼ زي٫ط اٶتربة يب زٸ زضؼ اٶتربثي ذهٹز
ضا حص ٜٸ يب زٸ زضؼ اٶتربثي ذٹز ضا ثب زٸ زضؼ زي٫ط ربثٻرب ٶٳبيس ،ٲكطٸٌ ثطآٶ٧ٻ تٗساز ٸاحسټبي اٶتربثي ٸي اظ حس ٲ٣طض تزبٸظ ٶ٧ٷس.
ٲبزٺ  .68زض نٹضت ايُطاض ،زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس تب 5ټٟتٻ ثٻ پبيبٴ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲبٶسٺ ٍ٣ٞ ،ي٧ي اظ زضؾٽبي ٶٓطي ذٹز ضا ثب تإييس ٪هطٸٺ آٲٹظقهي حهص٦ ٜٷهس.
ٲكطٸٌ ثطآٶ٧ٻ اٸالً ٚيجت زاٶكزٹ زض آٴ زضؼ ثيف اظ ٲزٳٹٔ ؾبٖبت آٴ زضؼ ٶجبقسٸ حبٶيبً تٗساز ٸاحسټبي ثب٢يٳبٶسٺ ٸي اظ  64ٸاحس ٦ٳتط ٶكٹز.
ٲبزٺ  .63حص٦ ٜٯيٻ زضؾٽبي اذص قسٺ ،زض ي ٥ٶيٳؿب ،٬تٷٽب زض نٹضتي ٲزبظ اؾت ٦ٻ ثٷب ثٻ تكريم قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ،زاٶكزٹ ٢هبزض ثهٻ ازاٲهٻ تحههي٭
زض آٴ ٶيٳؿب ٬ٶجبقس .زض ايٵ نٹضت ٶيٳؿب ٬ٲعثٹض رعٸ حسا٦خط ٲزبظ تحهي٭ زاٶكزٹ ٲحؿٹة ذٹاټس قس.
 )1اضظيبثي پيكطٞت تحهيٯي زاٶكزٹ
ٲٗيبضټبي اضظيبثي

ٲبزٺ  .43اضظيبثي پيكطٞت زاٶكزٹ زض ټط زضؼ ثطاؾبؼ ٲيعاٴ ٸ ٗٞبٮيت زض٦الؼ ،اٶزبٰ ت٧بٮي ٝزضؾي ٸٶتبيذ اٲتحبٶبت ثيٵ ٶيٳؿب ٬نٹضت ٲهي٪يهطز ٸاؾهتبز ټهط
زضؼ ٲطرٕ اضظيبثي زاٶكزٹزض آٴ زضؼ اؾت.
تجهطٺ :ثط٪عاضي اٲتحبٴ پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ثطاي ټط زضؼ اٮعاٲي اؾت.
ٲبزٺ  .46ٲٗيبض اضظيبثي پيكطٞت تحهيٯي زاٶكزٹ ٶٳطٺ زضؼ اؾت ٸ ٶٳطات زاٶكزٹ زض ټط زضؼ ثٻ نٹضت ٖسزي ثيٵ نٟط تب ثيؿت تٗييٵ ٲيقٹز.
ٲبزٺ  .44حسا٢٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض ټط زضؼ  63اؾت .زاٶكزٹيي ٦ٻ زض ټط ي ٥اظ زضٸؼ اٮعاٲي ٲطزٸز قٹز ،زضاٸٮيٵ ٞطنت ،ٲٯعٰ ثٻ ت٧طاض آٴ اؾت .ثهب ايهٵ حهب٬
ٶٳطات ٦ٯيٻ زضٸؼ اٖٱ اظ ٢جٹٮي ٸ ضزي زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ ٸ زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٲٷٓٹض ٲيقٹز.
تجهطٺ :ا٪ط زاٶكزٹيي زض ي ٥زضؼ اذتيبضي ٲطزٸز قس ،ثٻ ربي آٴ زضؼ ٲيتٹاٶس اظ رسٸ ٬زضٸؼ اٶتربثي زض ثطٶبٲٻ ٲهٹة ،زضؼ زي٫طي ضا اٶتربة ٦ٷس.
زضؼ ٶبتٳبٰ

ٲبزٺ  .43زض ٲٹاضز اؾتخٷبيي ،ٶٳطٺ تٳطيٵ زثيطي٦ ،بضآٲٹظي ٸ ٦بضٸضظيٖ ،ٳٯيبت نحطايي٦ ،بض زض ٖطنٻ ٸ زضٸؾي ٦ٻ زض ثطٶبٲٻ آٲٹظقي ٲهٹة ،تٹؤٰ ثب پطٸغٺ
اضايٻ ٲي قٹز ،زض نٹضتي ٦ٻ ثٻ تكريم اؾتبز ٸ تإييس ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ،ت٧ٳي٭ آٶٽب زض َٹ ٬ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲيؿط ٶجبقس ،ٶبتٳهبٰ تٯ٣هي ٲهي٪هطزز .ٶٳهطٺ
ٶبتٳبٰ ثبيس حسا٦خط تب پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ثٗس ثٻ ٶٳطٺ ُٗ٢ي تجسي٭ ٪طزز.
اٖالٰ ٶٳطات

ٲبزٺ  .42اؾتبز ٲٹْ ٝاؾت ٪عاضـ ٶٳطٺ ٶٽبيي ټط زضؼ ضا حسا٦خط ْط 63 ٜضٸظ پؽ اظ ثط٪عاضي اٲتحبٴ آٴ زضؼ ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ زاٶك٧سٺ يهب ٸاحهس ٲطثهٹٌ
تؿٯيٱ ٶٳبيس.
ٲهبزٺ  .45ازا ضٺ آٲٹظـ ټط زاٶك٧سٺ يب ٸاحس شي ضثٍ زض ټط زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾهت ٶٳهطات زاٶكهزٹيبٴ ضا حهسا٦خط تهب زٸ ټٟتهٻ پهؽ اظثط٪هعاضي آذهطيٵ اٲتحهبٴ
ټطٶيٳؿب ٬ٸ ثٗساظ ضؾيس٪ي ثٻ اٖتطايبت زاٶكزٹيبٴ ٸ ض ٕٞاقتجبټبت احتٳبٮي ،ثٻ آٲٹظـ ٦٭ زاٶك٫بٺ تؿٯيٱ ٶٳبيس.
تجهطٺ :ٶٳطٺ پؽ اظ اٖالٰ ثٻ آٲٹظـ ٦٭ زاٶك٫بٺ ٚيط٢بث٭ تٛييط اؾت.
ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات

ٲبزٺ  .41زض پبيبٴ ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض آٴ ٶيٳؿب ٬ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات اٸ تب پبيبٴ آٴ ٶيٳؿب ٬ٸ زض پبيبٴ زٸضٺ تحههيٯي ،ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭
ٶٳطات زاٶكزٹ ،ٲحبؾجٻ ٸ زض ٦بضٶبٲٻ ٸي حجت ٲيقٹز.
تجهطٺ  .6ثطا ي ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات ،تٗساز ٸاحسټبي ټط زضؼ زض ٶٳطٺ آٴ زضؼ يطة ٲيقٹز ٸ ٲزٳٹٔ حبن٭ يطثٽب زض تٳبٰ زضٸؾي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي آٶٽهب
ٶٳطٺ ٪طٞتٻ اؾت (اٖٱ اظ ضزي يب ٢جٹٮي) ثط تٗساز ٦٭ ٸاحسټبي اذص قسٺ ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
تجههطٺ  .4زٸضٺ تبثؿتبٶي ،ثٻ ٖٷٹاٴ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲحؿٹة ٶٳيقٹز .ٶٳطات زضٸؾي ٦هٻ زاٶكهزٹ زض زٸضٺ تبثؿهتبٶي ٲهي٪صضاٶهس ،تٷٽهب زض ٲحبؾهجٻ ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭
زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲيقٹز .ثٻ ټٳيٵ ٶحٹ ٶٳطات زاٶكزٹ ،زض ٶيٳؿبٮي ٦ٻ اٮعاٲبً ٦ٳتط اظ  64ٸاحس اٶتربة ٲي٦ٷس ،ٸ ٦ؿط ثهٹزٴ ٸاحهسټب ذهبضد اظ اضازٺ اٸ اؾهت ٶيهع
ٲبٶٷس زضٸؼ تبثؿتبٶي زض ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ اٸ ٲحبؾجٻ ٲيقٹز ،ٸٮي آٴ ٶيٳؿب ٬رعٸ حسا٦خط ٲست ٲزبظتحهي٭ زاٶكزٹ ٲحؿٹة ذٹاټس قس.
ٶبٰ ٶٹيؿي ٲكطٸٌ

ٲبزٺ  .43ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض ټيچ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٶجبيس ٦ٳتط اظ  64ثبقس ،زض ٚيط ايٷهٹضت ،ٶبٰ ٶٹيؿي زاٶكزٹ زض ٶيٳؿب ٬ثٗس ،ثٻ نٹضت ٲكطٸٌ ذٹاټهس
ثٹز.
تجهطٺ :ټط زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ٲٹيٹٔ ٲكطٸٌ ثٹزٴ زاٶكزٹ ضا ټطثبض ثٻ ٸي٦ ،تجبً اَالٔ زټهس .ٸ يه ٥ٶؿهرٻ اظ آٴ ضا زض پطٸٶهسٺ زاٶكهزٹ يهجٍ ٶٳبيهس .ثهب ايهٵ
ٸن٢ ٝهٹض زض اذُبض ثٻ ٸي اظ َط ٜزاٶك٫بٺ ٸ يب اْٽبض ثياَالٖي زاٶكزٹ اظ ايٵ اٲط ،ٲبٶٗي زض ارطاي ٲ٣طضات ٶرٹاټس ثٹز.
ٲبزٺ  .48زاٶكزٹيي ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲكطٸٌ ٶبٰٶٹيؿي ٲي٦ٷس ،رع زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ح ١اٶتربة ثيف اظ  62ٸاحس زضؾي زض آٴ ٶيٳؿب ٬ضا ٶساضز.
اذطاد زاٶكزٹي ٲكطٸٌ

ٲهبزٺ  .43زض نٹضتي ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي ٸ٦بضقٷبؾي اضقهس پيٹؾهتٻ زض ؾهٻ ٶيٳؿهب ٬ٲتهٹاٮي يهب  2ٶيٳؿهب ٬ٲتٷهبٸة ٸزض زٸضٺټهبي
٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ زض زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،اٖٱ اظ ٲتٹاٮي يب ٲتٷبٸة٦ ،ٳتط اظ  64ثبقس زض ټط ٲطحٯٻاي ٦ٻ ثبقس ،اظ ازاٲٻ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٲيقٹز.

ٲبزٺ  .33زاٶكزٹيي ٦ٻ ثٻ ٮحبِ ٲكطٸٌ قسٴ ثيف اظ حس ،اظ ازاٲٻ تحهي٭ زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٲحطٸٰ ٲيقٹز ،زض نٹضتي ٦هٻ ٸاحهسټبي ٲُ٣هٕ پهبييٵتهط ضقهتٻ
ٲطثٹٌ ضا تب ؾ ٝ٣ٲزبظ ،ثب ٲٹ٣ٞيت ٪صضاٶسٺ ثبقس ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ اٸ زضايٵ ٸاحسټب ٦ٳتط اظ  64ٶجبقس ،ٲيتٹاٶس ثب ضٖبيت ؾبيط يٹاثٍ ٲطثٹٌ ،ٲسض ٤ٲطؾٹٰ ٲُ٣هٕ
پبييٵتط ضا زض آٴ ضقتٻ زضيبٞت ٦ٷس.
تجهطٺ :زض نٹضتي ٦ٻ ضقتٻ تحهيٯي زاٶكزٹ زض ٲ ُٕ٣پبييٵتط ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس ٸ آٴ ضقتٻ ٞب٢س ثطٶبٲٻ ٲهٹة ثبقس ،زاٶكهزٹ ٲهيتٹاٶهس ثهب ٶٓهط ٪هطٸٺ آٲٹظقهي
ٲطثٹٌ ،ثٻ ي٧ي اظ ضقتٻټبي ٲٹرٹز ٶعزي ٥ثٻ ضقتٻ تحهيٯي ذٹز ،زض ٲ ُٕ٣پبييٵتط ،زض آٴ زاٶك٫بٺ يب زاٶك٫بٺ زي٫ط ،تٛييط ضقتٻ زټهس ٸ پهؽ اظ تُجيه ١ٸاحهسټب ثهب
ضقتٻ رسيس ٸ ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي ٦ٳجٹز ،زض آٴ ٲٞ ُٕ٣بض٘اٮتحهي٭ قٹز .ثسيٽي اؾت ٦ٻ تُجي ١ٸاحسټب ٸ تٗييٵ زضٸؼ ٦ٳجٹز ،ثط ٖٽسٺ ٪طٸٺ آٲٹظقهي زاٶكه٫بٺ
پصيطٶسٺ اؾت.
ٲبزٺ  .36زاٶكزٹيي ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ٲكطٸٌ قسٴ ثيف اظحس ،اظ ازاٲٻ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٲيقٹز ،زض نٹضت اٶزبٰ يب ٮٛٹ تٗٽهساتي ٦هٻ زض زٸضاٴ تحههي٭ ؾهپطزٺ اؾهت،
ٲيتٹاٶس ثطاي تحهي٭ ٲزسز ،زض آظٲٹٴ ؾطاؾطي قط٦ت ٦ٷس .ٸ زض نٹضت ٢جٹٮي زض ضقتٻ ٲٹضز ٖال٢ٻ ذٹز ازاٲٻ تحهي٭ زټس.
زاٶك٫بٺ پصيطٶسٺ ٲيتٹاٶس ،ٸاحسټبئي ضا ٦ٻ زاٶكزٹ زض ضقتٻ ٢جٯي ٪صضاٶسٺ اؾت ،ثب ثطٶبٲٻ ضقتٻ رسيس تُجي ١زازٺ ٸ َج ١يٹاثٍ ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ثًٗهي يهب تٳهبٰ آٴ
ضا ثپصيطز.
قٳٹ ٬آييٵ ٶبٲٻ ثٻ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ

ٲبزٺ  .34زاٶكزٹي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ،زض َٹ ٬تحهي٭ تب ؾ ٝ٣ٸاحسټبي ٢بث٭ ٢جٹ ٬زٸضٺ ٦بضقٷبؾي( 635تب  )623تبثٕ ٲ٣طضات ايٵ آييٵ ٶبٲٻ اؾهت
ٸ زض زضٸؼ ترههي ،پطٸغٺ ٸ پبيبٴٶبٲٻ ٦ٻ زض ثطٶبٲٻ ٲهٹة ثب ٖالٲت ؾتبضٺ ٲكرم قسٺاٶس تبثٕ آييٵٶبٲٻ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ذٹاټس ثٹز.
 )3ٲطذهي تحهيٯي ٸ اٶهطا ٜاظ تحهي٭
ٲطذهي تحهيٯي

ٲبزٺ  .33زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس زض ټطي ٥اظ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ثطاي  4ٶيٳؿب ٬ٲتٹاٮي ٸ يب ٲتٷبٸة اظ ٲطذهي تحهيٯي اؾتٟبزٺ ٦ٷس.
تجهطٺ :ٲست ٲطذهي تحهيٯي ،رعٸ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ زاٶكزٹ زض ټط زٸضٺ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
ٲبزٺ  .32ت٣بيبي ٲطذهي تحهيٯي ثبيس ثٻ نٹضت ٦تجي ،حسا٢٭ زٸ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶبٰٶٹيؿي ټط ٶيٳؿب ،٬تٹؾٍ زاٶكزٹ ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ زاٶك٧سٺ يهب زاٶكه٫بٺ
تؿٯيٱ ٪طزز.
تجهطٺ :ازاضٺ آٲٹظـ ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ ٦ؿت ٶٓط اظ ٪طٸٺ آٲٹظقي شي ضثٍ ٢ج٭ اظ اتٳبٰ ٲٽٯت ٶبٰٶٹيؿي ،ٲٹا٣ٞت يب ٖهسٰ ٲٹا٣ٞهت ثهب زضذٹاؾهت زاٶكهزٹ ضا
٦تجبً ثٻ ٸي اثال٘ ٶٳبيس.
اٶهطا ٜاظ تحهي٭

ٲبزٺ  .35تط ٤تحهي٭ ثسٸٴ ٦ؿت اربظٺ اظ زاٶك٫بٺ ٲح٭ تحهي٭ ،اٶهطا ٜاظ تحهي٭ ٲحؿٹة ٲيقٹز ٸ زاٶكهزٹي ٲٷههط ٜاظ تحههي٭ ،حه ١ازاٲهٻ تحههي٭
ٶساضز.

تجهطٺ :زضٲٹاضز اؾتخٷبيي٦ ،ٻ زاٶكزٹ تط ٤تحهي٭ ذٹز ضا ٲٹرٻ ٲيزاٶس ،ثبيس زالي٭ آٴ ضا حسا٢٭ ي ٥ٲبٺ ٢ج٭ اظ پبيبٴ ټٳبٴ ٶيٳؿب ٬ثهٻ زاٶكه٫بٺ اضايهٻ زټهس .زض
نٹضت تإييس ٲٹرٻ ثٹزٴ تط ٤تحهي٭ تٹؾٍ زاٶك٫بٺ ،آٴ ٶيٳؿب ٬رعٸ ٲطذهي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
ٲهبزٺ  .31زاٶكزٹيي ٦ٻ ثرٹاټس اظ تحهي٭ ٲٷهط ٜقٹز ،ثبيس زضذٹاؾت اٶهطا ٜذٹز ضا قرهبً ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ زاٶك٫بٺ تؿٯيٱ ٶٳبيس .ايٵ زاٶكهزٹ ٲزهبظ اؾهت
 ٍ٣ٞثطاي ي ٥ثبض زض ٞبنٯٻ ي ٥ٲبٺ اظ تبضيد زضذٹاؾت ،ت٣بيبي اٶهطا ٜذٹز ضا پؽ ث٫يطز .پهؽ اظ اٶً٣هبي ايهٵ ٲٽٯهت ح٧هٱ اٶههطا ٜاظ تحههي٭ ٸي نهبزض
ٲيقٹز ٸ زاٶكزٹ پؽ اظ آٴ ،ح ١ازاٲٻ تحهي٭ زض آٴ زٸضٺ ضا ٶساضز.
تجهطٺ  .6زاٶكزٹي ٲٷهط ٜاظ تحهي٭ ٲٹْ ٝاؾت ثٻ ٦ٯيٻ تٗٽساتي ٦ٻ زض زٸضاٴ تحهي٭ ؾپطزٺ اؾتٖ ،ٳ٭ ٦ٷس.
تجهطٺ  .4تحهي٭ ٲزسز زاٶكزٹي ٲٷهط ٜاظ تحهي٭ ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ قط٦ت ٸ ٢جٹٮي زض آظٲٹٴ ؾطاؾطي ثطاؾبؼ يٹاثٍ ٲطثٹٌ اؾت.
ٲطذهي تحهيٯي ټٳؿط زاٶكزٹي ثٹضؾيٻ ٸ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت

ٲبزٺ  .33زاٶكزٹيي ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ټٳ ؿط ي٧ي اظ ٦بض٦ٷبٴ زٸٮت ،يب ټٳؿط ي٧ي اظ زاٶكزٹيبٴ ثٹضؾيٻ ،ثٻ ٖٷٹاٴ ټٳطاٺ ،ثٻ ذبضد اظ ٦كٹض اٖعاٰ ٲهيقهٹز ،ٲهيتٹاٶهس
ثب اضايٻ ح٧ٱ ٲإٲٹضيت ټٳؿط ٸ ثٻ تكريم ٸ تإييس قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺٖ ،الٸٺ ثط اؾتٟبزٺ اظ ٲيعاٴ ٲطذهي اؾتح٣ب٢ي زض َٹ ٬زٸضٺ تحهي٭ ،تهب  2ؾهب ٬زي٫هط
اظ ٲطذهي تحهيٯي ثسٸٴ احتؿبة زض ؾٷٹات ثٽطٺٲٷس ٪طزز.

 )8اٶت٣ب٬
تٗطي ٝاٶت٣ب٬

ٲبزٺ  .38اٶت٣ب ٬ثٻ ٲٗٷي تٛييط ٲح٭ تحهي٭ زاٶكزٹ اظ ي ٥زاٶك٫بٺ ثٻ زاٶك٫بٺ زي٫ط زض ټٳبٴ ضقتٻ ٸ ټٳبٴ ٲ ُٕ٣تحهيٯي اؾت.
ٲبزٺ  .33اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ ثٻ ټطي ٥اظ زاٶك٫بٺټبي تٽطاٴ ٲٳٷٹٔ اؾت رع زض ٲٹاضز ظيط:
 .6قٽبزتٞ ،ٹت يب ٲٗٯٹ ٬قسٴ ؾطپطؾت ذبٶٹازٺ زاٶكزٹ ،ثٻ َٹضي ٦ٻ ٸي ثٻ تكريم ٲطارٕ ٢بٶٹٶي ،ثٻ ٖٷٹاٴ ٟ٦ي٭ ذبٶٹازٺ قٷبذتٻ قٹز.
.4ٲٗٯٹٮيت ٲاحط زاٶكزٹ ،ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ثٻ تكريم قٹضاي ٖبٮي پعق٧ي ثٻ َٹض ٲؿت٣٭ ٢بزض ثٻ ازاٲٻ ظٶس٪ي ٶجبقس.
 .3اظزٸاد ضؾٳي ٸ زائٳي زاٶكزٹي زذتط٦ ،ٻ ٲح٭ تحهي٭ يب اقتٛب ٬قٹټط زض تٽطاٴ ثبقس .ثٻ تإييس ٲطارٕ شيضثٍ.
تجهطٺ  .6ټطي ٥اظٲٹاضز ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ ثبيس ثٗس اظ ٢جٹٮي زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺ نٹضت ٪طٞتٻ ثبقس.
تجهطٺ  .4ثطاي ٦بضٲٷساٴ ضؾٳي ٸ پيٳبٶي زٸٮت ،اضايٻ ح٧ٱ اقتٛب ٬ٸ ؾ٧ٹٶت اٸزض تٽطاٴ ثبيس ثٻ تإييس ٲطارٕ ٢بٶٹٶي يب ٶيطٸي اٶتٓبٲي ضؾيسٺ ثبقس.
تجهطٺ  .3زض ٲٹاضز اؾتخٷبيي ٦ٻ زاٶك٫بٺ تكريم ٲيزټس ،چٷبٶچٻ ٲح٭ تحهي٭ زاٶكزٹي زذتط زض تٽطاٴ ثبقس ٸ قهٹټط اٸ ٶيهع زض قٽطؾهتبٴ ،زاٶكهزٹ ثبقهس ،ا٪هط
ضقتٻ تحهيٯي زذتط زض قٽطؾتبٴ (ٲح٭ تحهي٭ قٹټط) ٲٹرٹز ٶجبقس ،قٹټطاٸ ٲيتٹاٶس ثٻ تٽطاٴ ٲٷت٣٭ قٹز.
تجهطٺ  .2ثٻ ٲٷٓٹض تٹظيٕ زاٶكزٹيبٴ اٶت٣بٮي ثٻ تٽطاٴ ٸ رٯٹ٪يطي اظ ؾط٪طزاٶي آٶبٴ زض تٗييٵ ٲح٭ تحهي٭٦ ،ٳيتٻاي زض ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸظاضتهيٵ ٞطټٷه ٩ٸ
آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ثٻ ٶبٰ ٦ٳيتٻ اٶت٣ب ٬تك٧ي٭ ٲيقٹز .ايٵ ٦ٳيتٻ ٲهيتٹاٶهس ثهطاي پهصيطـ زاٶكهزٹي اٶت٣هبٮي زض ټطيه ٥اظ
زاٶك٫بٺټبي تٽطاٴ ،ؾٽٳيٻ تٗييٵ ٦طزٺ ٸ زاٶكزٹيبٴ اٶت٣بٮي ضا ٲُبث ١ؾٽٳيٻ ربيبثي ٦ٷس.

ٲبزٺ  .23اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ اظ زاٶك٫بٺټبٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي تٽطاٴ ثٻ قٽطؾتبٴټب ٸ اظ قٽطؾتبٴټب ثٻ ي٧سي٫ط ،زض ي ٥ضقتٻ ٸ زض ي ٥ٲُ٣هٕ ،ثهٻ قهطٌ ٲٹا٣ٞهت
زاٶك٫بٺټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ثالٲبٶٕ اؾت.
ٲبزٺ  .26اٶت٣ب ٬اظ زٸضٺټبي قجبٶٻ ثٻ ضٸظاٶٻ ،اظ زاٶك٫بٺ پيبٰ ٶٹض ثٻ زاٶك٫بٺټبي حًٹضي (اٖٱ اظ ضٸظاٶٻ ٸ قجبٶٻ) ٸ اظ زاٶك٫بٺټبي ٚيط زٸٮتي ثٻ زاٶك٫بٺټبي زٸٮتهي
ٲٳٷٹٔ اؾت ٸٮي اٶت٣ب ٬ثٻ ٖ٧ؽ آٴ ،ثب ٲٹا٣ٞت ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ،ثالٲبٶٕ اؾت.
اٶت٣بٞ ٬طظٶساٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي

ٲبزٺ  .24اٶت٣ب ٬ټٳؿط ٸ ٞطظٶساٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ثٻ ٲح٭ اقتٛب ٬آٶٽب َج ١يٹاثٍ ٸيػٺ ،نٹضت ٲي٪يهطز .ٸايهٵ يهٹاثٍ تٹؾهٍ ٸظاضتهيٵ ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ
ٖبٮي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ٸ اثال٘ ٲيقٹز.
اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ ايطاٶي ذبضد اظ ٦كٹض

ٲهبزٺ  .23اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ ايطاٶي قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ زض ذبضد اظ ٦كٹض ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي زاذ٭ ٲُبث ١آييٵ ٶبٲٻاي نهٹضت ٲهي٪يهطز ٦هٻ زض
رٯؿٻ  443ٲٹضخ  6332/3/48قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي تهٹيت ٸ اثال٘ قسٺ اؾت( .يٳيٻ )3
ٲبزٺ  .22زاٶكزٹي ٲت٣بيي اٶت٣ب ٬ثبيس زضذٹاؾت ذٹز ضا ثب ش٦ط ٲٹضز ،حسا٢٭  1ټٟتٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ زاٶك٫بٺ ٲجسؤ تؿٯيٱ ٶٳبيس.
ٲهبزٺ  .25زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ز ض نٹضت ٲٹا٣ٞت ثب اٶت٣ب ،٬ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خطْ ،ط ٜي ٥ټٟتٻ ،ٲٹا٣ٞت ذٹز ضا ټٳطاٺ زضذٹاؾت زاٶكزٹ ٸ ضيع ٶٳطات اٸ ثٻ زاٶكه٫بٺ
ٲ٣هس اضؾب ٬زاضز .ٸ زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ٲ٧ٯ ٝاؾت ،حسا٢٭ زٸ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶبٰٶٹيؿي ،ٶٓط ذٹز ضا ثٻ زاٶك٫بٺ ٲجسؤ اٖالٰ ٶٳبيس.
تجهطٺ :زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ثب اٶت٣ب٦ ،٬ٯيٻ ؾٹاث ١زاٶكزٹ اظ زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ثٻ زاٶك٫بٺ ٲ٣هس اضؾب ٬ٸاضتجبٌ زاٶكزٹ ثب زاٶك٫بٺ ٲجسؤ  ُٕ٢ٲيقٹز.
ٲبزٺ  . 21زض نٹضت اٶت٣ب ٍ٣ٞ ٬ٸاحسټبي ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹ ٦ٻ ٶٳطات آٶٽب  64ٸ يب ثبالتط اؾت پصيطٞتٻ ٲيقٹز ٸ پصيطٞتٵ ٸاحسټبيي ٦ٻ ٶٳهطٺ آٶٽهب ٦ٳتهط اظ
 64اؾت ،ثطٖٽسٺ زاٶك٫بٺ ٲ٣هس اؾت .زض ټط حب ٬حص ٜاحتٳبٮي ٸاحسټبي زضؾي زاٶكزٹي اٶت٣بٮي زض حسٸزي ٲزبظ اؾت ٦هٻ ٸي اٲ٧هبٴ ٪صضاٶهسٴ ٸاحهسټبي
ثب٢يٳبٶسٺ ذٹز ضا زض َٹ ٬ٲست ٲزبظ تحهي٭ زاقتٻ ثبقس.
تجههطٺ :تٳبٰ ٶٳطات زضؾي زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺ ٲجسؤ اٖٱ اظ ٢جٹٮي ٸ يب ضزي ٸ ؾٹاث ١آٲٹظقي زاٶكزٹي اٶت٣بٮي اظ ٮحبِ ٲكطٸَيٖ ،يٷبً زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكهزٹ حجهت ٸ
ٶٳطات زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺ ٍ٣ٞ ،زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ اٸ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
ٲهبزٺ  .23ٲسضٞ ٤طاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹي اٶت٣بٮي تٹؾٍ زاٶك٫بٺ ٲ٣هس نبزض ٲيقٹز .ٸ زض آٴ ٲسض ،٤تٗساز ٸاحهسټبي ٪صضاٶهسٺ قهسٺ زاٶكهزٹ ٸ ٲزٳهٹٔ ٸاحهسټب زض
زاٶك٫بٺټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ،ثب ش٦ط ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات آٶٽب ٸ ؾٹاث ١تحهيٯي زاٶكزٹ ٢يس ٲيقٹز.
ٲبزٺ  .28اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ زض َٹ ٬ٲست تحهي٭ ،زض ټط ٲ ُٕ٣تحهيٯي  ٍ٣ٞي ٥ثبض ٲزبظاؾت.
 )3زاٶكزٹي ٲٽٳبٴ

ٲهبزٺ  .23زضٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثٻ َٹض ٲٹ٢ت ،ٶب٪عيط ثٻ تٛييط ٲح٭ تحهي٭ ذٹز ثبقس ،ٲيتٹاٶس ثب ٲٹا٣ٞت زاٶك٫بٺټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ،ثٻ ٖٷٹاٴ زاٶكزٹي ٲٽٳهبٴ،
ثٻ َٹض ٲٹ٢ت ،ثطاي ٲست ٲٗيٵ ،ٲح٭ تحهي٭ ذٹز ضا تٛييط زټس.
ٲبزٺ  .53ٲٽٳبٴ قسٴ زاٶكزٹزض ي ٥زاٶك٫بٺ ،ٲكطٸٌ ثطايٵ اؾت ٦ٻ ،زاٶكزٹ حسا٢٭ ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ذٹز ضا زض زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٪صضاٶسٺ ثبقس.

ٲبزٺ  56ٲٽٳبٴ قسٴ زاٶكزٹ زض ي ٥زاٶك٫بٺ ثطاي ٪صضاٶسٴ ي ٥يب چٷس ٸاحس زضؼ ثٻ نٹضت ت ٥زضؼ ثب ٶٓط زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٸٲٹا٣ٞت زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ثالٲبٶٕ اؾت.
ٲبزٺ  .54ټط زاٶكزٹ زض ټط ضقتٻ ٲيتٹاٶس حسا٦خط ي ٥ٶيٳؿب ٬زض زٸضٺ ٦بضزاٶي ،يهب زٸ ٶيٳؿهب ٬زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي ،زض يه ٥زاٶكه٫بٺ ،ثهٻ َهٹض تٳهبٰ ٸ٢هت ،ثهٻ
نٹضت ٲٽٳبٴ تحهي٭ ٦ٷس .زض ټط حب ٬ٶجبيس تٗساز زضٸؾي ضا٦ٻ زاٶكزٹ ثٻ نٹضت ٲٽٳبٴ (چٻ ثٻ نٹضت تٳبٰ ٸ٢ت ٸ چٻ ثٻ نٹضت ت ٥زضؼ) زض يه ٥يهب چٷهس
زاٶك٫بٺ ٪صضاٶسٺ اؾت ،اظ 23زضنس ٦٭ ٸاحسټبي زٸضٺ تزبٸظ ٦ٷس.
تجهطٺ :اٶتربة ٸاحس زاٶكزٹ ،چٻ ثٻ نٹضت ت ٥زضؼ ٸ چٻ ثٻ نٹضت تٳبٰ ٸ٢ت ،ثبيس ثباَالٔ ٪طٸٺ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٲجسؤٸ َج ١قطايٍ زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ثبقس.
ٲهبزٺ  .53ٸاحسټبيي ضا ٦ٻ زاٶكزٹي ٲٽٳبٴ زضي ٥زاٶك٫بٺ ٲي٪صضاٶسٖ ،يٷبً زض ٦بضٶبٲٻ اٸ زض زاٶك٫بٺ ٲجسؤ حجت ٲيقٹز .ٶٳطات آٶٽب زض ٲحبؾجبت ٲيبٶ٫يٵ ٶيٳؿب٬
ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ اٸ ٲٷٓٹض ذٹاټسقس.
ٲبزٺ  .52ٲسضٞ ٤طاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹي ٲٽٳبٴ زض ټط نٹضت تٹؾٍ زاٶك٫بٺ ٲجسؤ نبزض ٲيقٹز.

 )63تٛييط ضقتٻ

ٲهبزٺ  .55زاٶكزٹ زض َٹ ٬زٸضاٴ تحهي٭ زضٲ٦ ُٕ٣بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٲيتٹاٶس ،ثب زاقتٵ قطايٍ ظيط ٸ ٲٹا٣ٞت ٪طٸٺ آٲٹظقي شي ضثهٍ اظ يه ٥ضقهتٻ ثهٻ ضقهتٻ
زي٫ط زض ي٪ ٥طٸٺ آظٲبيكي ٸ ټٳبٴ زاٶك٫بٺ تٛييط ضقتٻ زټس:
 .6ازاٲٻ تحهي٭ ٲت٣بيي زض ضقتٻ ٢جٯي اظ ٶٓط ٲ٣طضات آٲٹظقي ثالٲبٶٕ ثبقس.
 .4حسا٢٭ ٸ حسا٦خط ٸاحسټبي زٸضٺ ضا ٪صضاٶسٺ ثبقس.
 .3ٶٳطٺ آظٲٹٴ ٸضٸزي ٲت٣بيي اظ ٶٳطٺ آظٲٹٴ پبييٵتطيٵ ٞطز پصيطٞتٻ قسٺ زض ؾٽٳيٻ ٸ ضقتٻ ٲٹضز ت٣بيب زض ټٳبٴ ؾب٦ ٬ٳتط ٶجبقس.
 .2ثب تٹرٻ ثٻ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ،اٲ٧بٴ ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي ٲٹضز ٶيبظ زض ضقتٻ رسيس ضا زاقتٻ ثبقس.
تجهطٺ  .6تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثٻ زؾت٫بټٽبي ارطايي ذبل تٗٽس زاضٶس ،ثب ضٖبيت ٦ٯيٻ قطايٍ ايٵ ٲبزٺ ٸ اٖالٰ ٲٹا٣ٞت زؾت٫بٺ شيضثٍ اٲ٧بٴپصيط اؾت.
تجهطٺ  .4تٛييط ضقتٻ ثٻ ضقتٻټبيي ٦ٻ زض يٹاثٍ ٪عيٷف آٶٽب قطايٍ ذبل پيفثيٷي قسٺ اؾت ،ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ احطاظ قطايٍ ٲطثٹٌ اؾت.
تجهطٺ  .3زاٶكزٹ زض ټطي ٥اظ ٲ٣بَٕ تحهيٯي ،تٷٽب ي ٥ثبض ٲيتٹاٶس تٗييط ضقتٻ زټس.
ٲبزٺ  .51تٛييط ضقتٻ زض ٲ٣بَٕ تحهيٯي ټٱؾُح ،نٹضت ٲي٪يطز .زضٚيط ايٵ نٹضت ٍ٣ٞ ،اظ ٲ ُٕ٣ثبالتط ثٻ ٲ ُٕ٣پبييٵتط ،اٲ٧بٴپصيط اؾت.
ٲبزٺ  .53زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ثب ت٣بيبي تٛييط ضقتٻ ،زاٶكزٹ ٲٹْ ٝاؾت زض اٸٮهيٵ ٞطنهت زض ضقهتٻ رسيهس ٶهبٰٶٹيؿهي ٦ٷهس ٸ پهؽ اظ ٶهبٰٶٹيؿهي ،زاٶكهزٹ حه١
ثبظ٪كت ثٻ ضقتٻ ٢جٯي ضا ٶساضز.
تجهطٺ :ا٢ساٰ ٶ٧طزٴ زاٶكزٹ ثٻ ٶبٰٶٹيؿي زض ضقتٻ رسيس زض ٸ٢ت ٲٗيٵ ثٻ ٲٷعٮٻ اٶهطا ٜاظ تٛييط ضقتٻ تٯ٣ي ٲيقٹز ٸ ح ١تٛييط ضقتٻ تب پبيبٴ زٸضٺ اظ ٸي ؾٯت ٲيقٹز.
ٲبزٺ  .58زضٸؾي ٦ٻ زاٶكزٹ زض ضقتٻ ٢جٯي ٪صضاٶسٺ اؾت زض ٪طٸٺ آٲٹظقي ضقتٻ رسيس ثطضؾي ٸ ٲٗبز ٬ؾبظي ٲيقٹز ٸ ٣ٞهٍ زضٸؾهي اظ ٸي پصيطٞتهٻ ٲهيقهٹز
٦ٻ ثٻ تكريم ٪طٸٺ آٲٹظقي ،ثب زضٸؼ ضقتٻ رسيس ،اقتطا ٤ٲحتٹايي زاقتٻ ثبقس ٸ ٶٳطٺ ټطي ٥اظ آٴ زضٸؼ ٶيع اظ ٦ 64ٳتط ٶجبقس.
تجهطٺ  .6زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺ زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ حجت ٸ ٶٳطات آٶٽب زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٲٷٓٹض ٲيقٹز ،ٸٮي ٶٳطات زضٸؼ پصيطٞتٻ ٶكهسٺ ،ثهسٸٴ احتؿهبة زض
ٲيبٶ٫يٵ ،زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ ثب٢ي ٲيٲبٶس .زض ايٵ حب ،٬چٷبٶچٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٸاحسټبي پصيطٞتٻ ٶكسٺ اٸ ٦ٳتط اظ  64ثبقس ،رٳٗبً ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ٶيٳؿب ٬ٲكطٸَي ثهطاي
زاٶكزٹ زض ضقتٻ رسيس ٲٷٓٹض ٲيقٹز.
تجهطٺ  .4زض نٹضتي ٦ٻ تٗساز ٸاحسټبي زضٸؼ پصيطٞتٻ ٶكسٺ زاٶكزٹ ،زض حسي ثبقس ٦ٻ اٲ٧بٴ ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي ٲٹضز ٶيبظ ضقتٻ رسيس ضا زض َٹ ٬ٲست ٲزهبظ
تحهي٭ ،اظ ٸي ؾٯت ٦ٷس ،ثب ت٣بيبي تٛييط ضقتٻ اٸ ٲٹا٣ٞت ٶٳيقٹز.
تٛييط ضقتٻ ايُطاضي

ٲبزٺ  .53چٷبٶچٻ زاٶكزٹ ثٻ تكريم قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ زض زٸضاٴ تحهي٭ ،زچبض ثيٳبضي يب ؾبٶحٻاي ٪طزز ٦ٻ تٹاٶبيي ازاٲٻ تحهي٭ زضآٴ ضقتٻ ٸ يب اٲ٧هبٴ
ثٽطٺ ٪يطي اظ ٦بضآيي حبن٭ اظ آٴ ضا َج ١رساٸ ٬ٶ٣م ًٖٹ اظ زؾت ثسټس ،ٲيتٹاٶس ثب ضٖبيت ؾبيط ٲ٣طضات ثٻ ضقتٻ زي٫طي ٲتٷبؾت ثب ضقتٻ ذٹز زض ټٳبٴ ٪هطٸٺ

آٲٹظقي ٦ٻ اظ ٮحبِ ٶٳطٺ آظٲٹٴ ٸضٸزي ٶعزي٧تطيٵ ٶٳطٺ ضا زاضز ،تٛييط ضقتٻ زټس .زض ايٵ حب ٬زاٶكزٹ اظ ضٖبيت قطايٍ ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ( 55ثبؾتخٷبي ثٷس  )6ٸ ٲهبزٺ
 35ٲٗب ٜذٹاټس ثٹز.
تجهطٺ :زض ٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثٻ زالي٭ ٶ٣م ًٖٹ ٸ ثيٳبضي ،تٹاٶبيي ازاٲٻ تحهي٭ زض ټيچ ي ٥اظ ضقتٻټبي ٪طٸٺ آظٲبيكهي ٲطثهٹٌ ضا ٶساقهتٻ ثبقهس٦ ،ٳيؿهيٹٴ
آٲٹظقي زاٶك٫بٺ پؽ اظ ثطضؾي ٦بٲ٭ ٲؿإٮٻ ،ٶؿجت ثٻ تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹ ثٻ ضقتٻاي زض ٪طٸٺ آظٲبيكي زي٫ط تهٳيٱ ٲي٪يطز.
ٲبزٺ  .13زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ز٦تطي پعق٧ي ٖٳٹٲي ،زٶساٶپعق٧ي ،زاضٸؾبظي ٸ زاٲپعق٧ي يب زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ٦ ،ٻ ثٻ زاليٯهي اظ تحههي٭ زض زٸضٺ
ٲطثٹٌ ٲٷٕ قسٺ اٶس ،زض نٹضتي ٦ٻ حسا٢٭ ٸاحسټبي ٲٗبز ٬زٸضٺ ٦بضزاٶي يهب ٦بضقٷبؾهي ضا ٪صضاٶهسٺ ثبقهٷس ثهب تههٹيت قهٹضاي آٲٹظقهي زاٶكه٫بٺ ٸ ثهب احتؿهبة
ٸاحسټبيي ٦ٻ ٪صضاٶسٺاٶس ،ٲيتٹاٶٷس ثٻ ي٧ي اظ ضقتٻټبي ٪طٸٺ پعق٧ي يب ي٧ي اظ ضقتٻټبي ٲطتجٍ ثب آٴ زض٪طٸٺ زي٫ط ،زضٲ٣بَٕ ٦بضزاٶي يب ٦بضقٷبؾي ،تٛييط ضقهتٻ
زټٷس ٸ پؽ اظ تُجي ١ٸاحسټبي ٪صضاٶسٺ قسٺ ،زض ضقتٻ رسيس ،ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ ثپطزاظٶس.
تجهطٺ :زض نٹضتي ٦ٻ زاٶك٫بٺ ٲجسؤٞ ،ب٢س ضقتٻ ٲتٷبؾت ثطاي تٛييط ضقتٻ ايٵ ٪ٹٶٻ زاٶكزٹيب ٴ ثبقس ،قهٹضاي آٲٹظقهي زاٶكه٫بٺ ٶٓهط ذهٹز ضا زايهط ثهط تٛييهط ضقهتٻ
زاٶكزٹ ،حؿت ٲٹضز ثٻ ٲٗبٸٶت آٲٹظقي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٲٗبٸٶت آٲٹظقي ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي اٖالٰ ٲي٦ٷس ،تب زاٶكهزٹ
ضا زض ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټبي زي٫ط ربيبثي ٶٳبيس.
ٲبزٺ  .16ٲت٣بيي تٛييط ضقتٻ ثبيس زضذٹاؾت ذٹز ضا ټٳطاٺ ثب ٲساض ٤الظٰ حسا٢٭  1ټٟتٻ پيف اظ قطٸٔ ٶيٳؿب ٬ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ زاٶك٫بٺ زض ٲح٭ تحههي٭ ذهٹز تؿهٯيٱ
ٶٳبيس.
ٲبزٺ  .14تٛييط ضقتٻ اظ ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي ثٻ ٲ٦ ُٕ٣بضزاٶي ثالٲبٶٕ اؾت .زض ايٵ حب ٬ثطاي ايٵ ٪ٹٶٻ زاٶكزٹ ،حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ثط ٲجٷهبي زٸضٺ ٦هبضزاٶي ٲحبؾهجٻ ٸ ثهٻ
اظاي ټط  43ٸاحس پصيطٞتٻ قسٺ اظ زاٶكزٹ ،ي ٥ٶيٳؿب ٬اظ َٹ ٬تحهي٭ ٸي ٪طٞتٻ ٲيقٹز.
 )66پصيطـ ٸاحسټبي زضؾي

ٲبزٺ  .13ٲٗبز ٬ؾبظي ٸ پصيطـ زضٸؾي ٦ٻ ٢جٹ ٬قس٪بٴ آظٲٹٴ ؾطاؾطي ٢جالً زض زاٶك٫بٺټب يب زي٫ط ٲ٣بَٕ تحهيٯي ٪صضاٶسٺاٶس ثب ضٖبيت قطايُي ثٻ قطح ظيط ٲزبظ اؾت:
 .6زاٶكزٹ ثب تٹرٻ ثٻ ؾٹاث ١تحهيٯي ذٹز ٲزبظ ثٻ قط٦ت زض آظٲٹٴ ٸضٸزي ضقتٻ رسيس ثبقس.
 .4زاٶك٫بٺ ٢جٯي ٸ ٲساض ٤تحهيٯي آٴ ٲٹضز تإييس ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ثبقس.
 .3تحهي٭ زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺ ٢جٯي ٲُبث ١ثطٶبٲٻ ٲهٹة قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ثبقس.
 .2ٲحتٹاي آٲٹظقي زضٸؼ ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹ ثب زضٸؼ ضقتٻ رسيسثٻ تكريم ٪طٸٺ آٲٹظقي اقتطا ٤ٲحتٹايي زاقتٻ ٸ ٶٳطٺ ټطي ٥اظ زضٸؼ اظ ٦ 64ٳتط ٶجبقس.
تجهطٺ  .6ٲٗبز ٬ؾبظي ٸ پصيطٞتٵ زضٸؼ تٹؾٍ ٪طٸټٽبي آٲٹظقي شيضثٍ زض زاٶك٫بٺ پصيطٶسٺ اٶزبٰ ٲيقٹز.
تجهطٺ  .4ٶٳطات زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺ اظ زاٶكزٹ زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶيٳؿب ٬ٲحؿٹة ٶٳيقٹز ٸٮي زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ زاٶكزٹ ٲحؿٹة ذٹاټس قس.
تجهطٺ  .3ثٻ اظاء ټط  43ٸاحس اظ زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺ زاٶكزٹ ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي اظ حسا٦خط ٲست ٲزبظ ٸي ٦بؾتٻ ٲيقٹز.

ٞ )64طاٚت اظ تحهي٭

ٲهبزٺ  .12زاٶكزٹيي ٦ٻ ٦ٯيٻ ٸاحسټبي زضؾي ي٧ي اظ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ٸ ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ضا َج١ثطٶبٲٻ ٲهٹة ٸ ثط اؾهبؼ ٲ٣هطضات ايهٵ
آييٵ ٶبٲٻ ثب ٲٹ٣ٞيت ٪صضاٶسٺ ثبقسٞ ،بض٘ اٮتحهي٭ آٴ زٸضٺ قٷبذتٻ ٲيقٹز.
تجهطٺ  .6تبضيد ٞطاٚت اظ تحهي٭ ،ضٸظي اؾت ٦ٻ آذطيٵ ٶٳطٺ زضؾي زاٶكزٹ تٹؾٍ اؾتبز ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ زاٶك٧سٺ يب زاٶك٫بٺ تحٹي٭ ٲيقٹز.
تجهطٺ  .4ثب تٹرٻ ثٻ تجهطٺ  6ٸ ضٖبيت ز٢ي ١ٲبزٺ  42يطٸضت زاضز ،ټط زاٶك٫بٺ زض ټط ٶيٳؿب ،٬ظٲبٴ ذبني ضا ثطاي اٖهالٰ ٞطاٚهت اظ تحههي٭ زاٶكهزٹيبٴ تٗيهيٵ
ٸٲ٣سٲبت آٴ ضاٞطاټٱ ؾبظز.
ٲبزٺ  .15ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات زاٶكزٹ زض پبيبٴ زٸضٺ تحهي٭ ،ثبيس حسا٢٭  64ثبقس ،تب زض ضقتٻ تحهيٯي ذٹز حؿت ٲٹضز ٲسض٦ ٤بضزاٶي يب ٦بضقٷبؾهي زضيبٞهت ٦ٷهس.
زض نٹضتي ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ اظ ٦ 64ٳتط ثبقس ،چٷبٶچٻ اظ ٶٓط َٹ ٬تحهي٭ ٲبٶٗي ٶساقتٻ ثبقس ،ٲيتٹاٶس حسا٦خط تب  43ٸاحس زضؾي اظ زضؾٽبيي ضا ٦هٻ ثهب ٶٳهطٺ
٦ٳتط اظ ٢ 64جٹ ٬قسٺ اؾت زض ي ٥ٶيٳؿب ٬تحههيٯي (زض زٸضٺ ٦هبضزاٶي) ٸ  4ٶيٳؿهب ٬تحههيٯي (زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي) ،ٲزهسزاً اٶترهبة ٸ آٴ زضؼ ضا ت٧هطاض ٦ٷهس ،تهب
ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ذٹز ضا رجطاٴ ٶٳبيس.زض ايٵ نٹضت ٶٳطات زضٸؼ ت٧طاضي ثٗالٸٺ ثط ٶٳطات ٢جٯي ،زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكهزٹ حجهت ٸ زض ٲحبؾهجٻ ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ٶٳهطات اٸ ٲحؿهٹة
ٲيقٹز.
تجهطٺ  .6زاٶكزٹيي ٦ٻ ٶتٹاٶس يب ٶرٹاټس اظ ٲ٣طضات ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ اؾتٟبزٺ ٦ٷس يب ٖٯي ضٚٱ اؾتٟبزٺ اظ آٴ ٶتٹاٶس ٦ٳجٹز ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ٶٳهطات ذهٹز ضا رجهطاٴ
ٶٳبيس ،زض نٹضتي ٦ٻ ٲ ُٕ٣تحهيٯي اٸ ٦بضزاٶي اؾت ،اظ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٸ اذطاد ٲيقٹز ٸ زض نٹضتي ٦ٻ زض ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي يب ٦بضقٷبؾي اضقهس پيٹؾهتٻ ثبقهس،
ثطاؾبؼ ٲبزٺ  33ٸ تجهطٺ آٴ ٲيتٹاٶس ثب اذص ٲسض ٤ٲ ُٕ٣تحهيٯي پبييٵتط ٞبض٘اٮتحهي٭ قٹز.
تجهطٺ  .4زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ز٦تطي ٖٳٹٲي زاضٸؾبظي ٸ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ؾبيط ضقتٻټب ٦ٻ ثيف اظ  635ٸاحس زضؾي زٸضٺ ضا ثب حهسا٢٭ ٲيهبٶ٫يٵ ٶٳهطات 64
٪صضاٶسٺ ثبقٷس زض نٹضتي ٦ٻ ثٻ زاليٯي اظ تحهي٭ ٲٷٕ قٹٶس ،ٸ يب ٲبي٭ ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ ٶجبقٷس ٲي تٹاٶٷهس حؿهت زضذٹاؾهت ذهٹز ثهب ٲهسض٦ ٤بضقٷبؾهي زض ضقهتٻ
زاضٸؾبظي يب ضقتٻ ٲطثٹٌ ٞبض٘اٮتحهي٭ قٹٶس.
ٲبزٺ  .11ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض ٞ 64ه٭ 11 ،ٲبزٺ ٸ  28تجهطٺ زض رٯؿبت  361اٮي  333قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻ ضيعي ٲٹضز ثطضؾهي ٢هطاض ٪طٞهت ٸ ؾهطاٶزبٰ زض رٯؿهٻ
 333ٲٹضخ  6331/4/62ثٻ تهٹيت ٶٽبيي ضؾيس ٸ اظ تبضيد تهٹيت ثطاي آٴ زؾهتٻ اظ زاٶكهزٹيبٶي ٦هٻ اظ ؾهب ٬تحههيٯي 33هه 6331ٸاضز زاٶكه٫بٺ ٸ ٲاؾؿهبت
آٲٹظـ ٖبٮي ٲيقٹٶس الظٰاالرطاؾت ..اظ ايٵ تبضيد ثٻ ثٗس تٳبٰ آييٵ ٶبٲٻټب ،ثركٷبٲٻټب ٸ زؾتٹضاٮٗٳٯٽبي ٲٛبيط ثب آٴ ثطاي ايٵ ٢جي٭ زاٶكزٹيبٴ ٮٛٹ ٲيقٹز.

هادٍُاحذُدرهَردداًطدَياىدٍرُضثاًِ

(هػَة خلسِ < 89هَسخ < 68<;/</7ضَساي ػبلي ثشًبهِسيضي)
تٳبٰ ٲٹاضز آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٲهٹة رٯؿٻ  333اضزيجٽكتٲهبٺ  6331قهٹضاي ٖهبٮي ثطٶبٲهٻضيهعي
ثطاي زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ قجبٶٻ ٶيع الظٰاالرطاؾت؛ رع زض  2ٲٹضز ظيط ٦ٻ ثٻ نٹضت تجهطٺ اٮحب٢ي ثٻ ٲٹاز ٲطثٹٌ زض آييٵٶبٲٻ ٞهٹ ٠ايهبٞٻ
ٲيقٹز.
تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  .6ثٻ ټٷ٫بٰ ٶبٰ ٶٹيؿي ،زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،پطزاذت قٽطيٻ ثٻ زٸ نٹضت حبثت ٸ ٲتٛيط ،ثطاثط تٗطٞٻټبي
ٲهٹة ټيإت اٲٷبي زاٶك٫بٺ يب ٲطارٕ ٢بٶٹٶي ،ثطاي زاٶكزٹيبٴ قجبٶٻ ٸ پيبٰٶٹضٖ ،الٸٺ ثط ؾبيط قطايٍ ،اٮعاٲي اؾت.
تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  .66حسا٢٭ ٸاحس اٶتربثي ثطاي زاٶكزٹيبٴ قجبٶٻ زض ټط ٶيٳؿهب ٬تحههيٯي 63 ،ٸاحهس اؾهت ٸ زض آذهطيٵ
ٶيٳؿب ٬تحهيٯي زاٶكزٹ اظ ضٖبيت قطٌ اٶتربة حسا٢٭ ٸاحس ،ٲٗب ٜاؾت.
تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  .68حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ زض زٸضٺټبي قجبٶٻ ،ثطاي زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾهتٻ3/5 ،
ؾب ٬ٸ ثطاي زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ 3 ،ؾب ٬اؾت.
تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  .88زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ قجبٶٻ ٲيتٹاٶٷس زض ټطي ٥اظ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ حهسا٦خط ثهطاي
 4ٶيٳؿب ٬ٸ زض زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ حسا٦خط ثطاي  2ٶيٳؿب ،٬ٲتٹاٮي يب ٲتٷبٸة ،اظ ٲطذهي تحهيٯي اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.
تبضيد ارطاي ايٵ ٲبزٺ ٸاحسٺ ،ټٳبٴ تبضيد ارطاي آييٵٶبٲٻ ٲهٹة رٯؿٻ  333قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي اؾت ،اٲب ثطاي رٯٹ٪يطي اظ
ثطٸظ ٲك٧الت ٶبقي اظ ارطاي آييٵٶبٲٻټبي ٲتٟبٸت ،قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ٸيٗيت زاٶكزٹيبٴ ذٹز ضا ثب ٲٹاز ايٵ آييٵٶبٲٻ
تُجي ١زازٺ آٶٽب ضا َج ١ٲ٣طضات رسيس ٞبض٘اٮتحهي٭ ٶٳبيس.

آيييًاهِآهَسضي
دٍرُکارضٌاسيارضذًاپيَستِ

همذهِ

آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ٲهٹة  ،6313پؽ اظ ارطاي ي ٥زٸضٺ  5ؾبٮٻ ٸ ٲكبټسٺ ٦بؾتيټب ٸ ټٳچٷيٵ تُجي ١ثب ؾيبؾهتټهبي آٲهٹظـ
ٖبٮي زض ؾُح تحهيالت ت٧ٳيٯي ،ٶيبظ ثٻ انالحبت ٸ تٛييطاتي زاقت ٦ٻ ثبيس زض آٴ ثٻ ٖٳ٭ ٲيآٲس.
ايٵ تٛييطات ثط اؾبؼ ٶٓطات ضؾيسٺ اظ زاٶك٫بٺټب ،اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲؿاٸالٴ ارطايي ٸ پيكهٷٽبزټبي ٲٗهبٸٶيٵ آٲٹظقهي زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي زض
(٪طزټٳبييټبي ازٸاضي) ،تٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ تسٸيٵ آييٵٶبٲٻټب ،رٳٕآٸضي ٸ ثٻ نٹضت پيٹؾت تٷٓيٱ ،تسٸيٵ ٸ رٽت تهٹيت ٶٽبيي ثٻ قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيهعي پيكهٷٽبز
قس.
قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي َي رٯؿبت  485تب  436ذٹز ايٵ پيكٷٽبزټب ضا ثطضؾي ٸ يب انالحبتي آٴ ضا تهٹيت ٦طز.
ايٵ آييٵٶبٲٻ ربي٫عيٵ آييٵٶبٲٻ ٢جٯي ٲيقٹز ٸ اظ آٚبظ ؾب ٬تحهيٯي 32ه 6333ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٸضٸزي ايٵ ؾب ٬ٸ ثٗس اظ آٴ الظٰاالرطاؾت ٸ ثهٻ ٲٹرهت آٴ
ټٳٻ آييٵٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټبي ٢جٯي ٲٛبيط ثب آٴ ،ثطاي ٲكٳٹالٴ ايٵ آييٵٶبٲٻ ٮٛٹ ٲي٪طزز .ايٷ ٥تٹرٻ ٲزطيبٴ ٲحتطٰ ضا ثٻ ٶ٧بت ظيط رٯت ٲيٶٳبيس:
 .6زض ايٵ آييٵٶبٲٻ تٷٽب ثٻ ش٦ط انٹ ٬ا٦تٟب قسٺ اؾت ،آٶزب ٦ٻ ؾب٦ت اؾت تهٳيٱ٪يطي ثط ٖٽسٺ ٦ٳيتٻ يب قٹضاي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٲاؾؿٻ شيطثٍ اؾت.
 .4اظ قطايٍ آييٵ ٶبٲٻ ٶٹيؿي ،ضٸقٷي ٸ ٚيط٢بث٭ تٟؿيط ثٹزٴ ٦ٯٳبت ،ؾبز٪ي ٖجبضات ،ٸؾٗت زاٲٷٻ ارطا٢ ،بثٯيت زض ٤ٸ ربٲٕ ثٹزٴ آٴ اؾت .زض ايٷزب ٦ٹقهف
قسٺ اؾت ٦ٻ ايٵ ٶ٧بت ،تب آٶزب ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ضٖبيت قٹز .ٲٗٽصا ا٪ط اثٽبٲي زض انٹ ٬آٴ پسيس آيس ،ض ٕٞيب تٟؿيط آٴ ثهط ٖٽهسٺ ٦ٳيؿهيٹٴ تهسٸيٵ آيهيٵٶبٲهٻټهب
اؾت.
 .3ظٲبٴ ارطاي ايٵ آييٵٶبٲٻ ،اظ ؾب ٬تحهيٯي 32ه 6333ٸ ثٗس اظ آٴ اؾت ٸٮي اظ آٶزب ٦ٻ ثب آييٵٶبٲٻټبي ٢جٯي تٟبٸت انٹٮي ٶساضز٢ ،بثٯيت تُجيه ١ٸ تؿهطي ثهٻ زاٶكهزٹيبٴ
ٗٞٯي ضا ٶيع زاضز .ٲٗٽصا تُجي ١ثبيس ثب ٶٓط ٦ٳيتٻ يب قٹضاي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٲاؾؿٻ نٹضت ٪يطز.
 .2الظٰ اؾت زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي زاٶكزٹيبٴ ضا اظ آٚبظ تحهي٭ ثب ٲٹاز ايٵ آييٵٶبٲٻ آقٷب ؾبظٶس ٸ ثهٻ ټٷ٫هبٰ ٶهبٰٶٹيؿهي زض ٶرؿهتيٵ
ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ اثتساي ټط ؾب ٬تحهي٭ اټٱ ٲٹاضز آٴ ضا زض اذتيبض زاٶكزٹيبٴ ٢طاض زټٷس.
زض پبيبٴ اظ ٦ٯيٻ اًٖبي ٲحتطٰ ټيإت ٖٯٳي ،زؾتاٶسض٦بضاٴ ٸ ٲؿاٸالٴ ارطايي ،زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي اٶتٓبض زاضز ثب تٹ٦ه٭ ثهب ذساٸٶهس ٲتٗهب ٬زض
تح٣ي ١اټسا ٜٲ٣سؼ اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٦ٻ زض ٸنيتٷبٲٻ اٮٽي ؾيبؾي حًطت اٲبٰ(ضٺ) ثٻ آٴ ت٧يٻ قسٺ اؾهت ،تهالـ ٶٳبيٷهس ٸ زض ايهٵ ضاٺ اظ ټهط ٶهٹٔ ٦ٹقكهي زضيهٙ
ٶٷٳبيس ٸ اٶكبءا ...ٲٹ ١ٞٸ ٲايس ثٻ تإييسات اٮٽي ثبقٷس.
دوتش سيذهحوذسضب ّبضوي گلپبيگبًي ٍ -صيش فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي

فػل اٍل :وليبت
هبدُ  .6تؼشيف:

زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ،ي٧ي اظ زٸضٺټبي آٲٹظـ ٖبٮي ثبالتط اظ زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي اؾهت٦ ،هٻ پهؽ اظ آٴ ثهٻ ارهطا زض ٲهيآيهس ٸ ؾهطاٶزبٰ ثهٻ اُٖهبء ٲهسض٤
٦بضقٷبؾي اضقس زض ضقتٻ ٲطثٹَٻ ٲٷتٽي ٲي٪طزز.
تجهطٺ :زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ،ثٻ ٲٷٓٹض اذتهبض ،ثٻ ټٳٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ،پػٸټك٫بټٽب ٸ ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ٲزبظ٦ ،ٻ زض ٲ٣بَٕ تحهيٯي ٦بضقٷبؾهي
اضقس ٸ ز٦تطا (تحهيالت ت٧ٳيٯي) ٗٞبٮيت زاضٶس( ،ٲاؾؿٻ) ٟ٪تٻ ٲيقٹز.
ٲٷٓٹض اظ ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي٦ ،ٳيتٻ يب قٹضايي اؾت ٦ٻ زض ايٵ ظٲيٷٻ ،زض ؾُح ٪طٸٺ يب زاٶك٧سٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ ّ .7ذف:

ټس  ٜاظ ايزبز زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس٪ ،ؿتطـ زاٶف ٸ تطثيت ٲترههبٴ ٸ پػٸټك٫طاٶي اؾت ٦ٻ ثب ٞطا٪يطي آٲٹظـټبي الظٰ ٸ آقٷبيي ثب ضٸـټبي پهػٸټف
ٖٯٳي ،ٲٽبضت الظٰ ضا ثطاي آٲٹظـ ،پػٸټف ٸ ذسٲبت پيسا ٲي٦ٷٷس.

فػل دٍم :ضشايظ ٍسٍد

هبدُ  .8قطايٍ ٸضٸز ثٻ زٸضٺ ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .6- 8زاقتٵ قطايٍ ٖٳٹٲي ٸضٸز ثٻ آٲٹظـ ٖبٮي.
 .7- 8زاقتٵ ٪ٹاټيٷبٲٻ پبيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي يب ثبالتط ٲٹضز تإييس ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعقه٧ي زض ضقهتٻټهبي
ٲٹضز ٢جٹ( ٬ثٻ تكريم قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي).
 .8- 8ثطذٹضزاضي اظ تٹاٶبيي رؿٳي الظٰ ٸ ٲتٷبؾت ثب ضقتٻ تحهيٯي.
 .9- 8ٲٹ٣ٞيت زض آظٲٹٴ ٸضٸزي زٸضٺ.
تجػشُ :ٲسض ٤ٲٗبز٦ ٬بضقٷبؾي ثطاي ٸضٸز ثٻ ايٵ زٸضٺټب ٞب٢س اٖتجبض اؾت.

فػل سَمٍ :احذّبي دسسي

هبدُ  .9تٗساز ٦٭ ٸاحسټبي زضؾي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ،ثب احتؿبة ٸاحس پبيبٴٶبٲٻ ،ثط حؿت ضقتٻ ،حسا٢٭  48ٸ حسا٦خط  34ٸاحس اؾت.
تجػشُ  .6چٷبٶچٻ ثٻ تكريم ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي٪ ،صضاٶسٴ تٗسازي اظ ٸاحسټبي زضؾي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ،ثٻ ٖٷٹاٴ زضٸؼ ٦ٳجٹز يب رجطاٶي ،ثطاي زاٶكهزٹ،
يطٸضي تكريم زازٺ قٹز ،ٸي ٲ٧ٯ ٝاؾت ،آٴ زضٸؼ ضا ثط اؾبؼ ثطٶبٲٻ ٲههٹة ،ايهبٞٻ ثهط ٸاحهسټبي زضؾهي ٲ٣هطض زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي اضقهس ٸ ٲُهبث ١ايهٵ
آييٵٶبٲٻ ث٫صضاٶس( .تٗساز زضٸؼ رجطاٶي ټط ضقتٻ ،حسا٦خط  42ٸاحس اؾت).

تجػشُ  .7زض اٶترهبة زضٸؼ ،اٸٮٹيهت ثهب زضٸؼ رجطاٶهي اؾهت ،تٗ يهيٵ تٗهساز ٸ ٶهٹٔ زضٸؼ ٸ ظٲهبٴ اٶترهبة آٶٽهب زض چهبضچٹة ثطٶبٲهٻ ٲههٹة قهٹضاي ٖهبٮي
ثطٶبٲٻضيعي ،ثط ٖٽسٺ ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي ٲاؾؿٻ شيطثٍ اؾت.
تجػشُ  .8ثٻ اظاي ٪صضاٶسٴ ټط  64ٸاحس زضؾي اظ زضٸؼ رجطاٶي ،ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ثٻ َٹ ٬ٲست تحهي٭ زاٶكزٹ ،اٞعٸزٺ ٲيقٹز.
هبدُ  .:تٗساز ٸاحس پبيبٴٶبٲٻ ٦بضقٷبؾي اضقس ،ثطاي ټٳٻ ضقتٻټب ثيٵ  2تب  63ٸاحس زضؾي ،ٲُبث ١ثطٶبٲٻ ٲهٹة قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي اؾت.
هبدُ ; .زاٶكزٹي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ،ٲزبظ اؾت زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثيٵ  8تب  62ٸاحس زضؾي ضا اٶتربة ٦ٷس ٸ زض ٲٹاضز اؾتخٷبيي ،ثهب نهالحسيس ٦ٳيتهٻ
تحهيالت ت٧ٳيٯي ،ايٵ تٗساز ٲيتٹاٶس ثٻ  61ٸاحس اٞعايف يبثس.
تجػشُ  .6زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ٶبٰٶٹيؿي زاٶكزٹ زض ٦ٳتط اظ  8ٸاحس زضؾي ثالٲبٶٕ اؾت.
تجػشُ  .7زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثطذي اظ زضٸؼ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ضا زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٪صضاٶسٺ ،ٶٳيتٹاٶٷهس آٴ زضؼ يهب زضٸؼ ضا ٲزهسزاً زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي
اضقس ث٫صضاٶٷس .ايٵ زاٶكزٹيبٴ ثبيس ثب ٪طٞتٵ زي٫ط زضٸؼ اٶتربثي رٳٕ ٸاحسټبي زضؾي ذٹز ضا ثٻ حسّٶهبة ٲٷسضد زض ثطٶبٲٻ ٲهٹة ثطؾبٶٷس.

فػل چْبسم :حضَس ٍ غيبة

هبدُ < .حًٹض زاٶكزٹ زض تٳبٲي ثطٶبٲٻټبي زضؾي ٸ زي٫ط ٗٞبٮيتټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زٸضٺ اٮعاٲي اؾتٚ .يجت زاٶكزٹ زض ټط زضؼ ٶجبيس اظ  2/63ٲزٳهٹٔ
ؾبٖبت آٴ زضؼ تزبٸظ ٦ٷس ،زض ٚيط ايٵ نٹضت ٶٳطٺ زاٶكزٹ زض آٴ زضؼ نٟط ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ ٚيجت زاٶكزٹ زض ي ٥زضٸؼ ،ثيف اظ حس ٲزبظ ثٹزٺ ٸ اظ ٶٓط ٲاؾؿٻ ،ٲٹرهٻ تكهريم زازٺ قهٹز ،آٴ زضؼ اظ ٲزٳٹٖهٻ زضٸؼ اٶترهبثي
زاٶكزٹ حص ٜٲيقٹز .زض ايٵ نٹضت ضٖبيت حسٶهبة  8ٸاحس زض آٴ ٶيٳؿب ٬اٮعاٲي ٶيؿت ،ٸٮي آٴ ٶيٳؿهب ٬اظ ٶٓهط َهٹ ٬تحههي٭ ثهطاي زاٶكهزٹ يه ٥ٶيٳؿهب٬
٦بٲ٭ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ =ٚ .يجت ٚيطٲٹرٻ زض اٲتحبٴ ټط زضؼ ٲٹرت ٪طٞتٵ ٶٳطٺ نٟط ثطاي آٴ زضؼ اؾت.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ ٚيجت زاٶكزٹ زض اٲتحبٴ ،اظ ٶٓط ٲاؾؿٻ ،ٲٹرٻ تكريم زازٺ قٹز ،زضؼ ٲعثٹض حص ٜٲيقٹز.

فػل پٌدن :عَل دٍسُ ،هشخػي تحػيلي ٍ اًػشاف اص تحػيل

هبدُ >َ .ٹ ٬زٸضٺ ٲستي اؾت ٦ٻ زاٶكزٹ ثبيس زضٸؼ تٗييٵ قسٺ زض ايٵ زٸضٺ ضا ثب پبيبٴٶبٲٻ ثط اؾبؼ ٲ٣هطضات ٲطثهٹٌ ثهٻ اتٳهبٰ ثطؾهبٶسَ .هٹ ٬زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي
ٶبپيٹؾتٻ  4ؾب ٬اؾت.
تجػشُ ٦ .6ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي ٲيتٹاٶس زض نٹضت ٮعٸٰ ٸ حؿت ٲٹضز ي ٥ٸ حسا٦خط تب زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٻ َٹ ٬زٸضٺ زاٶكزٹ ايبٞٻ ٦ٷس.
تجػشُ  .7چٷبٶچٻ ٲاؾؿٻ ٶتٹاٶس حسا٢٭ ٸاحسټبي زضؾي ضا زض ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي اضايٻ زټس ،ثٻ ٶؿجت ٦ؿط ٸاحسټبي اضايٻ قسٺ ،ثٻ َهٹ ٬زٸضٺ زاٶكهزٹ اٞهعٸزٺ
ٲيقٹز زض ټط نٹضت َٹ ٬زٸضٺ تحهي٭ ٶجبيس اظ ؾٻ ؾب ٬تزبٸظ ٶٳبيس.
هبدُ  .61زاٶكزٹي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٲيتٹاٶس حسا٦خط ثطاي ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ثب ٦ؿت ٲٹا٣ٞت زاٶك٫بٺ ،اظ ٲطذهي تحهيٯي اؾتٟبزٺ ٦ٷس.
تجػشُ  .6ٲست ٲطذهي تحهيٯي رعٸ ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲيقٹز.

تجػشُ  .7زضذٹاؾت ٲطذهي ثبيس ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶبٰٶٹيؿي زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٻ ٲاؾؿٻ ٲطثٹٌ تؿٯيٱ ٸ ٲٹا٣ٞت آٴ ٲاؾؿٻ ٦ؿت ٪طزز .ٲٹا٣ٞهت ٲاؾؿهٻ ثهب
ٲطذهي تحهيٯي زاٶكزٹ ثب تٹرٻ ثٻ ٸيٗيت تحهيٯي ٸي نٹضت ٲي٪يطز ٸ ٲٷٹٌ ثٻ ايٵ اؾت ٦ٻ ازاٲٻ تحهي٭ زاٶكزٹ اظ آٴ ثٻ ثٗس ثب ٲك٧٭ ٲٹارٻ ٶكٹز.
تجػشُ  .8زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ ثسٸٴ ٦ؿت ٲٹا٣ٞت ٲاؾؿٻ حتي ثطاي ي ٥ٶيٳؿب ،٬تط ٤تحهي٭ ٶٳبيس اظ ازاٲٻ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٲيقٹز.
هبدُ  .66زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس ثٻ ټط زٮي٭ ،اظ تحهي٭ اٖالٰ اٶهطا ٜٶٳبيس .زض ايٵ نٹضت ثبيس زضذٹاؾت ذٹز ضا ٲجٷي ثط اٶهطا ٜثهٻ ٲاؾؿهٻ تؿهٯيٱ ٶٳبيهس .چٷبٶچهٻ
زاٶكزٹ ثٗس اظ ي ٥ٲبٺ زضذٹاؾت ذٹز ضا پؽ ٶ٫يطز ،آٴ ٲاؾؿٻ ٶؿجت ثٻ نسٸض ٪ٹاټي اٶهطا ٜا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
تجػشُ :زاٶكزٹي اٶهطاٞي يب اذطاري ٲٹْ ٝاؾت ثٻ تٗٽساتي ٦ٻ ؾپطزٺ اؾت ٖٳ٭ ٶٳبيس .ثٻ ټط حب ٬نسٸض ټط ٪ٹٶٻ ٪ٹاټيٷبٲٻ ٸ تؿهٯيٱ ضيهع ٶٳهطات ٸ زضيبٞهت
ٲزٹظ قط٦ت ٲزسز زض آظٲٹٴ ٸضٸزي ٲٷٹٌ ثٻ تؿٹيٻ حؿبة زاٶكزٹ ،ثب ٲاؾؿٻ شيطثٍ اؾت.

فػل ضطن :اسصضيبثي

هبدُ  .67حسا٢٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض ټط زضؼ اٖٱ اظ زضٸؼ زٸضٺ ٸ زضٸؼ رجطاٶي زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس 64 ،اؾت.
تجػشُ  .6ا٪ط ٶٳطٺ زاٶكزٹ زض ي ٥زضؼ اٶتربثي ٦ٳتط اظ  64ثبقس ،ٲيتٹاٶس ثب ٲٹا٣ٞت اؾتبز ضاټٷٳب ثٻ ربي آٴ زضؼ ،زضؼ زي٫طي ضا اٶتربة ٶٳبيس.
تجػشُ  .7زض ٲٹاضزي ٦ٻ اضظقيبثي زاٶكزٹ زض ي ٥زضؼ ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ ٗٞبٮيتټبيي ثبقس ٦ٻ ثب تكريم اؾتبز ٲطثٹٌ اٶزبٰ آٴ زض َٹ ٬ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲٳ٧هٵ
ٶيؿت ،ٶٳطٺ زاٶكزٹ زض آٴ زضؼ ٶبتٳبٰ ٲحؿٹة ٲيقٹز .زض ايٵ نٹضت ثبيس ٶٳطٺ زاٶكزٹ زض ايٵ زضؼ ،حسا٦خط تب پبيبٴ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٗس ،تٹؾٍ اؾتبز شيهطثٍ
ثٻ ٶٳطٺ ُٗ٢ي تجسي٭ ٸ زض ٦بضٶبٲٻ ٸي حجت قٹز.
هبدُ  .68ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زضٸؼ زاٶكزٹ ،زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ،زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ٶجبيس اظ ٦ 62ٳتط ثبقس .ا٪هط ٲيهبٶ٫يٵ ٶٳهطات زاٶكهزٹ ٸ زض ٶيٳؿهب٬
تحهيٯي ٦ٳتط اظ  62ثبقس ،آٴ زاٶكزٹ اظ ازاٲٻ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٲيقٹز.
تجػشُ :ٶٳطٺ زضٸؼ پيكتبظ يب رجطاٶي زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ ،رسا٪بٶٻ حجت ٲيقٹز ،اٲب زض احتؿبة ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ٶٳهطات زاٶكهزٹ
ٲٷٓٹض ٶٳيقٹز.
هبدُ  .69ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات زاٶكزٹ زض پبيبٴ زٸضٺ ٶجبيس اظ ٦ 62ٳتط ثبقس .زض ٚيط ايٵ نٹضت ٞبض٘اٮتحهي٭ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس قٷبذتٻ ٶٳيقٹز.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيي ٦ٻ پؽ اظ ٪صضاٶسٴ ٦ٯيٻ ٸاحسټبي زضؾي زٸضٺ ،ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات اٸ اظ ٦ 62ٳتط ثبقس ،زض نٹضتي ٦ٻ حسا٦خط ٲست ٲزهبظ تحههي٭ ٸي
ثٻ پبيبٴ ٶطؾيسٺ ثبقس ،ٲيتٹاٶس تب  61ٸاحس اظ زضٸؾي ضا ٦ٻ زض آٶٽب ٶٳطٺ ٦ٳتط اظ ٪ 62طٞتٻ اؾت ٍ٣ٞ ،زض ي ٥ٶيٳؿب ٬تحههيٯي ت٧هطاض ٦ٷهس ٸ زض نهٹضت رجهطاٴ
٦ٳجٹز ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ٞ ،بض٘اٮتحهي٭ قٹز.
تجػشُ  .7ثٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٶتٹاٶس ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات ذٹز ضا حسٶهبة  62ثطؾبٶس ،زض نٹضتي ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات اٸ  64يب ثيكتط ثبقس ،ثب ضٖبيت ٲبزٺ  64ٸ ثهٻ قهطٌ
٪صضاٶسٴ پبيبٴٶبٲٻ ٲسض ٤ٲٗبز٦ ٬بضقٷبؾي اضقس زض ضقتٻ ٲطثٹٌ زازٺ ذٹاټس قس.

فػل ّفتن :پبيبىًبهِ

هبدُ  .6:تٽيٻ پبيبٴ ٶبٲٻ آذطيٵ ثرف زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس اؾت ٦ٻ َي آٴ زاٶكزٹ ٲٹْ ٝاؾت ،زض ي ٥ظٲيٷٻ ٲطثٹٌ ثٻ ضقتٻ تحهيٯي ذٹز ،ظيهط ٶٓهط اؾهتبز
ضاټٷٳب ،ثٻ تح٣ي ١ٸ تتجٕ ثپطزاظز.
هبدُ ; .6اؾتبز ضاټٷٳب ثب پيكٷٽبز زاٶكزٹ ٸ ٲٹا٣ٞت اؾتبز ٸ تإييس ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي ،اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲاؾؿهٻ يهب ذهبضد اظ ٲاؾؿهٻ ثهب حهسا٢٭ ٲطتجهٻ
اؾتبزيبضي تٗييٵ ٲي٪طزز.
تجػشُ  .6چٷبٶچٻ اؾتبز ضاټٷٳب ،ذبضد اظ ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي اٶتربة ٲيقٹز ثٻ ربي قطٌ اؾتبزيبضي زاقتٵ ٲسض ٤ز٦تطا اٮعاٲي اؾت.
تجػشُ  .7زض ضقتٻ ټبيي ٦ٻ اؾتبزيبض ثٻ تٗساز ٦بٞي ٸرٹز ٶساضز ،اؾتبز ضاټٷٳب ضا ٲيتٹاٴ ثب تإييس ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي اظ ثهيٵ ٲطثيهبٴ ثطرؿهتٻ ٲاؾؿهٻ ٸ زاضاي
حسا٢٭  63ؾب ٬ؾبث٣ٻ ٦بض ٲٟيس آٲٹظقي ٸ پػٸټكي اٶتربة ٦طز.
هبدُ < .6زاٶكزٹ ٲٹْ ٝاؾت ،پؽ اظ پبيبٴ ٶيٳؿب ٬اٸ ٬ٸ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶيٳؿب ٬ؾٹٰ تحهيٯي ،ٲٹيٹٔ پبيبٴٶبٲٻ ذٹز ضا ثب ٶٓط اؾتبز ضاټٷٳب اٶتربة ٦ٷس.
ٲٹيٹٔ پبيبٴٶبٲٻ پؽ اظ تإييس ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي ُٗ٢يت ٲييبثس.
هبدُ = .6اؾتبز ٲكبٸض ثٻ پيكٷٽبز اؾتبز ضاټٷٳب ٸ پؽ اظ تإييس ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي اظ ثيٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي يب ٲترههبٴ ٸ ٲح٣٣بٴ ٲطثٹٌ اٶتربة ٲيقٹز.
هبدُ > .6اضظقيبثي پبيبٴ ٶبٲٻ زض رٯؿبت زٞبٖيٻ تٹؾٍ ټيإت زاٸضاٴ ،ٲتك٧٭ اظ اؾتبز ضاټٷٳب ،اؾتبز ٲكبٸض ٸ حسا٢٭ ي ٥ٶٟط ٶٳبيٷسٺ ٦ٳيتهٻ تحههيالت ت٧ٳيٯهي ٸ
زٸ ٶٟط اظ ثيٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي يب ٲترههبٴ ٸ ٲح٣٣بٴ زاذ٭ يب ذبضد ٲاؾؿٻ نٹضت ٲي٪يطز.
هبدُ  .71پبيبٴٶبٲٻ تٹؾٍ ټيإت زاٸضاٴ زض پٷذ زضرٻ اضظقيبثي قسٺ ٸ ثٻ ټط زضرٻ ٶٳطٺاي تٗٯ ١ٲهي٪يهطز ٸ ايهٵ ٶٳهطٺ زض ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ٶٳهطات زاٶكهزٹ ٲحبؾهجٻ
ٲيقٹز.
ٶٳطٺ اظ  68تب ٖ :43بٮي
ٶٳطٺ اظ  61تب  :68ثؿيبض ذٹة
ٶٳطٺ اظ  62تب  :61ذٹة
ٶٳطٺ اظ  64تب ٢ :62بث٭ ٢جٹ ٬ٸ ٶٳطٺ اظ ٦ 64ٳتطٚ :يط٢بث٭ ٢جٹ.٬
هبدُ  .76زاٶكزٹ ،پؽ اظ اٶتربة پبيبٴٶبٲٻ ،تب ظٲبٶي ٦ٻ آٴ ضا ثٻ پبيبٴ ٶطؾبٶسٺ اؾت ،ٲٹْ ٝاؾت ثط اؾبؼ ت٣ٹيٱ زاٶك٫بټي زض ٶيٳؿب(٬ټهبي) ثٗهس ٶيهع ثهطاي آٴ
حجت ٶبٰ ٶٳبيس .زض ايٵ حب ٬ٶٳطٺ پبيبٴٶبٲٻ زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ٸاضز ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ ٲيقٹز ٸ زض ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات اٸ ٲٷٓٹض ذٹاټس قس.
هبدُ  .77زض نٹضتي ٦ٻ پبيبٴٶبٲٻ ،اظ ٶٓط ټيإت زاٸضاٴٚ ،يط٢بث٭ ٢جٹ ٬تكريم زازٺ قٹز ،زاٶكزٹ ٲهي تٹاٶهس زض ٲهستي ٦هٻ اظ حهسا٦خط ٲهست ٲزهبظ تحههي٭ ٸي
تزبٸظ ٶ٧ٷس ،پبيبٴٶبٲٻ ذٹز ضا ٦بٲ٭ ٸ ثبض زي٫ط زض ظٲبٶي ٦ٻ ټيإت زاٸضاٴ تٗييٵ ٲي٦ٷٷس اظ آٴ زٞبٔ ٶٳبيس.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ زض ٲست ٲزبظ تحهي٭ ،ٲٹ ١ٞثٻ ٪صضاٶسٴ پبيبٴٶبٲٻ ذٹز ٶكٹز ،ٲيتٹاٶس ٲٗبز ٬تٗساز ٸاحسټبي پبيبٴٶبٲٻ ،زضؼ يهب زضٸؾهي ضا ٦هٻ
٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي تٗييٵ ٲي ٦ٷس ،اذص ٸ حسا٦خط زض ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،آٴ زضؼ يب زضٸؼ ضا ثب ٲٹ٣ٞيت ث٫صضاٶس .زض ايٵ حب ٬ا٪هط ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ٶٳهطات
زاٶكزٹ ،حسا٢٭  62ثبقس ،ثٻ ٸي ٲسض ٤ٲٗبز٦ ٬بضقٷبؾي اضقس زض ضقتٻ ٲطثٹٌ زازٺ ذٹاټس قس ،زض ٚيط ايٵ نٹضت ثٻ ٸي ٲسض٦ي تٗٯ ١ٶٳي٪يطز.

فػل ّطتن :سبيش همشسات

هبدُ  .78اٶت٣ب ٬ٸ تٛييط ضقتٻ زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ٲٳٷٹٔ اؾت.
هبدُ  .79زض نٹضتي ٦ٻ اضايٻ ثطذي اظ زضٸؼ ،زض ي ٥ضقتٻ ٸ زض ي ٥ظٲبٴ ٲٗيٵ ،زض ٲاؾؿٻ ٲجسؤ ،ٲٳ٧ٵ ٶجبقس ،زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس آٴ زضٸؼ ضا ثب ٲٹا٣ٞت اؾتبز
ضاټٷٳب ٸ تإييس ٦ٳيتٻ تحهيالت ت٧ٳيٯي ،زض ي٧ي اظ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي زي٫ط ٦ٻ ٲزطي زٸضٺ اؾت ثٻ نٹضت ٲٽٳهبٴ ث٫صضاٶهس .زض ايهٵ حهب٦ ٬ؿهت ٲٹا٣ٞهت
ٲاؾؿٻ ٲ٣هس ټٱ يطٸضي اؾت ٸ تٗساز ٸاحسټبي زضؾي زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ زض ي ٥ٲاؾؿٻ ٶجبيس اظ ٶه ٝٸاحسټبي زضؾي زٸضٺ تزبٸظ ٶٳبيس.
هبدُ  .7:آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس زض ٞ 8هه٭ ٸ  45ٲهبزٺ ٸ  43تجههطٺ زض زٸيؿهت ٸ ٶهٹز ٸ ي٧ٳهيٵ رٯؿهٻ قهٹضاي ٖهبٮي ثطٶبٲهٻضيهعي ٲهٹضخ
 6333/63/45ثٻ تهٹيت ضؾيس .ايٵ آييٵٶبٲٻ اظ اثتساي ؾب ٬تحهيٯي 32ه 6333زض ټٳهٻ زاٶكه٫بٺټهب ٸ پػٸټكه٫بټٽب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ؾطاؾهط ٦كهٹض
الظٰاالرطاؾت .ٸ اظ تبضيد اثال٘ آٴ ،آييٵٶبٲٻ ٢جٯي ٸ تٳبٰ ٲ٣طضات ٸ ثركٷبٲٻټب ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ٲٛبيط ثب آٴ ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵٶبٲٻ ٮٛٹ ٲهي٪هطزز.
زاٶكزٹيبٴ ٸضٸزي ؾب٬ټبي ٢ج٭ اظ ؾب ٬تحهيٯي 32ه 6333ٶيع ٲيتٹاٶٷس ثب ٲٹا٣ٞت قٹضاي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٲاؾؿٻ ٸيٗيت ذٹز ضا ثهب آيهيٵٶبٲهٻ رسيهس تُجيه١
زازٺ ٸ ثط اؾبؼ آٴ ٞبض٘اٮتحهي٭ قٹٶس.

دستَرالؼولآهَسضيداًطگاُّايػلَمپشضکي

ثٻ ٲٷٓٹض ارطاي يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات آٲٹظقي ي٧ؿبٴ زض ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټب ٸ زاٶك٧سٺ ټبي ٖٯهٹٰ پعقه٧ي ٦كهٹض ٸ رٯهٹ٪يطي اظ ٲ٧بتجهبت ٚيطيهطٸضي ٲهٹاضز ظيهط
رٽت اَالٔ ٸ اثال٘ ثٻ ٸاحسټبي شيطثٍ ٸ زاٶكزٹيبٴ اٖالٰ ٲي٪طزز .ثسيٽي اؾت ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶب٢ى ټيچ ي ٥اظ آييٵٶبٲٻټب ،ٲ٣طضات ٸ يهٹاثُي ٦هٻ ٢هجالً ثهٻ
ٸاحسټب اثال٘ قسٺ ،ٶرٹاټس ثٹز ٸ تٷٽب ٢سٲي اؾت زض رٽت ايزبز ټٳبټٷ٫ي ثيكتط ٸ تؿطيٕ زض اٶزبٰ اٲٹض ٦ٻ اٲيس ات ثب يبضي ذساٸٶس ٲتٗب ٬ٸ تٹرٻ ٲؿهئٹالٴ ٲحتهطٰ
ارطايي ٲاؾؿبت آٲٹظقي تح ١٣يبثس.

 .6پزيشش

 .6-6پصيطـ زاٶكزٹ ،ٲيثبيؿت ثط اؾبؼ ٲٟبز ٲٷسضد زض زٞتطچٻټبي آظٲٹٴ ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ټب ٸ آ٪ٽهيټهبي ٲٷتكهطٺ اظ ؾهٹي ثط٪هعاض ٦ٷٷهس٪بٴ آظٲهٹٴ ٸضٸزي
نٹضت پصيطز ،يٳٷبً چ٫ٹٶ٫ي حجتٶبٰ ٸ ؾبيط ٲٹاضز پصيطـ اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض ٸ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ثٻ اَالٔ ذٹاټس ضؾيس.
 .6-7زاٶكزٹيبٴ تٗٯي٣ي ثب اضايٻ ٲٗطٞي ٶبٲٻ ٦تجي اظ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض زاٶكهزٹيبٴ زاذه٭ ٸ زاٶكهزٹيبٴ ثٹضؾهيٻ ثهب اضايهٻ ٲٗطٞهيٶبٲهٻ ٦تجهي اظ ازاضٺ ٦ه٭ ثهٹضؼټهب ٸ
زاٶكزٹيبٴ ذبضد حجتٶبٰ قٹٶس.
 .6-8حجتٶبٰ اظ زاٶكزٹيبٴ ٚيط ايطاٶي ٦ٻ زاضاي ٲٗطٞيٶبٲٻ اظ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ٲي ثبقهٷس ،اٮعاٲهي اؾهت ٸ ايهٵ زاٶكهزٹيبٴ زض ٲؿهبئ٭ ٸ ٲ٣هطضات
آٲٹظقي ٲكبثٻ زاٶكزٹيبٴ ايطاٶي ذٹاټٷس ثٹز.
 .6-9تٹنيٻ ٲيقٹز رٽت ٦ٯيٻ زاٶكزٹيبٴ پصيطٞتٻ قسٺ ،آظٲٹٴ ؾطاؾطي زض ثسٸ قطٸٔ ؾب ٬تحهيٯي اضزٸي تٹريي ثب حًٹض ٲؿهئٹٮيٵ زاٶكه٫بٺ تكه٧ي٭ ٸ ٶؿهرٻاي
اظ ٲ٣طضات آٲٹظقي ٸ زاٶكزٹيي ٶيع ثٻ نٹضت زٞتطچٻ تٽيٻ ٸ زض اذتيبض زاٶكزٹيبٴ ٢طاض ٪يطز.
 .6-:اٶزبٰ ٲٗبيٷبت پعق٧ي ،رٽت رسيساٮٹضٸزټب يطٸضي اؾت ،ثرهٹل زض ضاثُٻ ثب ٶ٣م ًٖٹ ٲاحط زض اٶزبٰ اٲٹض حطٞٻاي ټط ضقتٻ.

 .7اًتخبة ٍاحذ

 .7-6اٶتربة ٸاحس زاٶكزٹيبٴ ثط اؾبؼ ٲهٹثبت قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي نٹضت پصيطز.
 .7-7رٽت ضاټٷٳبيي زاٶكزٹيبٴ زض اٲط اٶتربة ٸاحس نحيح اؾتبز ضاټٷٳبيي آ٪بٺ ثٻ ٲؿبئ٭ آٲٹظقي تٗييٵ ٸ زض ايبٰ ٸاحس٪يطي زض ٲح٭ حًٹض زاقتٻ ثبقٷس.
 .7-8ثٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٲكطٸٌ ٲيقٹٶس ،ثيف اظ حس ٲزبظ ٸاحس اضايٻ ٶكٹز.
 .7-9تٗساز ٶيٳؿب٬ټبيي ٦ٻ زاٶكزٹيبٴ ٲيتٹاٶٷس ٲكطٸٌ حجتٶبٰ ٶٳبيٷس ،ثٻ قطح ظيط ذٹاټس ثٹز.
اٮ )ٝزض ٲُ٦ ٕ٣بضزاٶي تب  4ٶيٳؿب ،٬زض ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي تب  3ٶيٳؿب ٬ٸ يب  2ٶيٳؿب ٬ٲتٷبٸة.
ة) زض ٲ ُٕ٣ز٦تطا ٲُبث ١آييٵٶبٲٻ رسيس ز٦تطاي پعق٧ي.
 .7-:ثطٶبٲٻضيعي آٲٹظقي ثطاي ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي نٹضت پصيطز.

 .8اًتمبل دائن  -هيْوبى ضذى ٍ خبثدبيي

 .8-6اٶت٣ب ٬زائٱ ٲيٽٳبٴ ٸ ربثزبيي زاٶكزٹ ٲيثبيؿت ثط اؾبؼ آييٵٶبٲٻټب ٸ ٲ٣طضات ٸ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ټهبي نهبزضٺ اظ ؾهٹي قهٹضاي ٖهبٮي ثطٶبٲهٻضيهعي نهٹضت
پصيطز.
 .8-7تكريم ٸ تإييس احطاظ قطايٍ اٶت٣ب ،٬ثٻ ٖٽسٺ زاٶك٫بٺټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ٲيثبقس.
 .8-8ثٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زاضاي قطايٍ اٶت٣ب ٬ٶٳي ثبقٷس اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٞطٰ اٶت٣ب ٬ٶجبيس زازٺ قهٹز ،زض ايٷزهب قهطايٍ اٶت٣هب ٬ثهٻ قهطح ظيهط ٲزهسز ًا يهبزآٸضي
ٲيقٹز:
اٮ )ٝقٽبزتٞ ،ٹت يب ٲٗٯٹ ٬قسٴ ؾطپطؾت ذبٶٹازٺ زاٶكزٹ ،ثُٹضي٧ٻ ٸي ثٻ تكريم زازؾطاي ٖٳٹٲي ،ثٻ ٖٷٹاٴ ٟ٦ي٭ ذبٶٹازٺ قٷبذتٻ قٹز.
ة) اظزٸاد ضؾٳي زاٶكزٹي زذتط ٸ يب اٶت٣ب ٬قٹټط زاٶكزٹ ،ٲكطٸٌ ثٻ ايٷ٧ٻ ٦بضٲٷس ضؾٳي زٸٮت ثبقس ٸ ربثزبيي ٲح٭ ظٶس٪ي ٸي ثسٸٴ زضذٹاؾت اٸ اٶزهبٰ
قسٺ ثبقس.
د) ثيٳبضي نٗتاٮٗالد ثٻ تكريم قٹضاي پعق٧ي زاٶك٫بٺ ٲجسؤ.
ز) ٲٗٯٹٮيت ٲاحط زاٶكزٹ ،ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ثٻ تكريم قٹضاي پعق٧ي زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ثٻ َٹضي٧ٻ ٲؿت٣٭ ٢بزض ثٻ ازاٲٻ ظٶس٪ي ٶجبقس ٸ يطٸضت اٶت٣ب ٬ٸي ٲحطظ ثبقس.
يبزآٸضي :ټطي ٥اظ ٲٹاضز ٞٹ ٠ٲيثبيؿت ثٗس اظ ٢جٹٮي زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي حبزث قسٺ ثبقس.
ټه) زاٶكزٹ ثبيس زضذٹاؾت اٶت٣ب ٬ذٹز ضا ٦تجبً ٸ حسا٢٭  1ټٟتٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲٹضز ت٣بيب ثٻ اٲٹض آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٲجسؤ تؿٯيٱ ٶٳبيس.
تجػشُ :پصيطـ زضذٹاؾت اٶت٣ب ٬پصيطٞتٻقس٪بٴ آظٲٹٴ ؾطاؾطي اظ قطايٍ ش٦ط قسٺ زض ثٷس (ټهه) ٲؿهتخٷي اؾهت ٸ ٢جه٭ اظ اتٳهبٰ ٲٽٯهت حجهتٶهبٰ ثهب تهإذيط ٲزهبظ
ٲيثبقس.
ٸ) پصيطـ زاٶكزٹ ٲت٣بيي زض زاٶك٫بٺ ٲ٣هس اٮعاٲي ٶيؿت ،ٸٮي اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ ٲح٭ ْطٞيت ذبٮي زاٶكزٹيبٴ اٶهطاٞي ٸ اٶت٣هبٮي ٸ ٲهطزٸزيٵ اٲتحهبٴ
ربٲٕ ٖٯٹٰ پبيٻ ٸ اٶتطٶي ٸ ؾٽٳيٻ ٦ %5/4ٳيؿيٹٴ ثطضؾي ٲٹاز ذبل ٲٗطٞي ٲيقٹٶس ،الظٰاالرطاؾت.
ظ) اٶت٣ب ٬زائٱ ٸ ربثزبيي زاٶكزٹيبٴ ،ؾبٮي ي٧جبض زض ٲطزازٲبٺ اٲ٧بٴپصيط ٲيثبقس.
ح) ٲيٽٳبٴ قسٴ زاٶكزٹ حسا٦خط تب ؾ٦ %23 ٝ٣٭ ٸاحسټب ثب ٲٹا٣ٞت زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ثالٲبٶٕ اؾت.
ٌ) اٶت٣بٞ ٬طظٶساٴ اًٖبء ټيإت ٖٯٳي پؽ اظ حجتٶبٰ زض زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٢بث٭ اٶزبٰ ذٹاټس ثٹز.
ي) ربثزبيي زاٶكزٹيٵ رسيساٮٹضٸز ؾٻ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٦الؼټب اٲ٧بٴپصيط ٲيثبقس.
 )٤تٛييط ضقتٻ ٸ اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ آظازٺَ ،ج ١ٲهٹثبت ټيإت ٲحتطٰ زٸٮت ثٻ ٲح٭ ؾ٧ٹٶت اٶزبٰپصيط ٲيثبقس.
 )٬ربثزبيي زاٶكزٹيبٴ زض نٹضت ٲٹا٣ٞت زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ٸ ضٖبيت ټٱ ٲٷُ٣ٻ ثٹزٴ ثٻ نهٹضت ٞهطز ثهب ٞهطز ثهط اؾهبؼ ٲههٹثٻ  34/3/3قهٹضاي ٲحتهطٰ
ٲٗبٸٶيٵ اٲ٧بٴپصيط ذٹاټس ثٹز ٸ ټٳچٷيٵ ربثزبيي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثيف اظ  %53ٸاحس زضؾي ذٹز ضا زض زاٶك٫بٺ ٲجسؤ ٪صضاٶيسٺاٶس ،اٲ٧بٴپصيط ٶرٹاټس ثٹز.
ٰ) ٦ٯيٻ ٸاحسټبي ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹي اٶت٣بٮي ثب ٶٳطات  64ٸ ثبالتط پصيطٞتٻ ٲهي قهٹز ٸ پهصيطـ ٸاحهسټبي ٪صضاٶهسٺ قهسٺ ثهب ٶٳهطات ٦ٳتهط اظ  64ثهٻ ٖٽهسٺ
زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ٲيثبقس.

ٴ) ثط اؾبؼ ٲهٹثٻ  34/3/3قٹضاي ٲحتطٰ ٲٗبٸٶيٵ زض ذهٹل ربثزبيي ٞطز ثب ٞطز ،ٶيبظ ثٻ ٲطارٗٻ ثٻ ٸظاضت ٲتجٹٔ ٶٳيثبقس.

 .9تغييش سضتِ

 .9-6تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٴ ،ٲيثبيؿت ثط اؾبؼ قطايٍ ٲٷسضد زض آييٵٶبٲٻټبي ٲطثٹَٻ ٸ ٲٹا٣ٞت زاٶك٫بٺټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس نٹضت پصيطز.
 .9-7احطاظ حسا٢٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض آظٲٹٴ ضقتٻ تحهيٯي ٲٹضز ت٣بيب.
٪ .9-8صضاٶسٴ حسا٢٭  48ٸاحس زضؾي اظ ٦٭ ٸاحسټبي ضقتٻ زض ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي ٸ ثبالتط ٸ  62ٸاحس زض ٲ٦ ُٕ٣بضزاٶي.
 .9-9تٛييط ضقتٻ زض ٲ٣بَٕ ټٱؾُح ٸ اظ ٲ ُٕ٣ثبالتط ثٻ پبييٵتط اٲ٧بٴپصيط اؾت.
 .9-:تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٴ ثط اؾبؼ اضايٻ ٲٗطٞي ٶبٲٻ اظ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذه٭ زض ارهطاي ٲههٹثبت ٦ٳيؿهيٹٴ ثطضؾهي ٲهٹاضز ذهبل ٸ اٶحهال ٬ضقهتٻ
تحهيٯي ٗٞٯي ثالٲبٶٕ اؾت.

 .:ضشايظ عشح هَضَع دس وويسيَى هَاسد خبظ

 .:-6ٲٹاضزي ٢بث٭ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲيثبقس ٦ٻ َج ١يٹاثٍ ٲطثٹَٻ زض قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٲُطح قسٺ ثبقس ٦ٻ ٲيثبيؿت ٲٹضز ت٣بيب ثٻ اٲًهبء ضيبؾهت
ٸ يب ٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ثبقس.
 .:-7اضايٻ ذالنٻ ٸيٗيت تحهيٯيٖ ،ٯت اضربٔ ٸ پيكٷٽبز ٲكرهي رٽت ح٭ ٲك٧٭.
 .:-8ټط ٲٹضز  ٍ٣ٞي٧جبض زض اٸ ٬تحهي٭ زاٶكزٹ ٢بث٭ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲيثبقس.
 .:-9ثزع ٲٹاضز ٞٹ ،٠اضربٔ ٲٹيٹٔ ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ثٻ زؾتٹض ٲ٣بٰ ٖبٮي ٸظاضت ٸ ٲٗبٸٶيٵ آٲٹظقي ٸ زاٶكزٹيي ٶيع ٖٳٯي اؾت.
 .:-:ٲهٹثبت ٦ٳيؿيٹٴ زض ټط حب ،٬الظٰاالرطاؾت.

; .اًػشاف يب تشن تحػيل

 .;-6ثب ايٷ٫ٹٶٻ اٞطاز ٲيثبيؿت ٲُبث ١ٲٟبز آييٵٶبٲٻټب ٸ ٲ٣طضات ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي نبزضٺ ثطذٹضز قٹز.
 .;-7ٲكبٸضٺ ٸ ضاټٷٳبيي ٲت٣بيي ٸ تالـ زض رٽت ح٭ ٲك٧الت آٶٽب ٸ ثطضؾي ٖٯ٭ اٶهطا.ٜ
 .;-8اذص تؿٹيٻ حؿبة ،تٹؾٍ زاٶكزٹ اظ نٷسٸ٠ټبي ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ٪طٸٺ پعق٧ي.
 .;-9اٶٗ٧بؼ ٲطاتت ثٻ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ،رٽت تؿٹيٻ حؿبة ثب ٶبٲجطزٺ ٲٹيٹٔ ثٽطٺٲٷسي اظ آٲٹظـ ضاي٫بٴ.
يٳٷبً ٲيعاٴ ټعيٷٻ آٲٹظـ ضاي٫بٴ ثطاي ٲ٣بَٕ ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ؾبالٶٻ  33/333ضيب ٬ٸ ثطاي ٲ٣بَٕ ز٦تطا ،ؾبالٶٻ  433/333/333ضيب ٬ٲيثبقس.

< .ضشايظ اًتمبل داًطدَيبى ايشاًي ضبغل ثِ تحػيل دس خبسج ثِ داًطگبُّبي ػلَم پضضىي داخل وطَس

 .<-6ذطٸد ٢بٶٹٶي اظ ٦كٹض ٢ج٭ اظ تبضيد .12/4/5
٪ .<-7صضاٶسٴ حسا٢٭  31ٸاحس زض ٲ ُٕ٣ز٦تطا ٸ ٦بضقٷبؾي 68 ،ٸاحس زض ٲ٦ ُٕ٣بضزاٶي ٸ زاضا ثٹزٴ ٲٗس.64 ٬
 .<-8ت٧ٳي٭ پطٸٶسٺ ٸ َطح ٲٹيٹٔ زض قٹضاي اٶت٣ب.٬
٢ .<-9جٹ ٬قسٴ زض اٲتحبٴ ربٲٕ ٖٯٹٰ پبيٻ ،ثطاي ضقتٻټبيي ٦ٻ زاضاي اٲتحبٴ ٖٯٹٰ پبيٻ اؾت.
 .<-:اضايٻ ٲٗطٞيٶبٲٻ اظ ازاضٺ ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ (ايٵ ٲٗطٞيٶبٲٻ ،پؽ اظ اذص زضذٹاؾت ٲت٣بيي ٸ ثط اؾبؼ ؾٽٳيٻټهبي تٗيهيٵ قهسٺ ثهطاي ټهط زاٶكه٫بٺ
نبزض ٲيقٹز).
; .<-اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ َج ١ٲهٹثٻ قٳبضٺ  64/344ٲٹضخ  33/2/6قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ،ثطاي ٦ؿبٶي ٦ٻ ثٗس اظ  125/4/5اظ ٦كٹض ذهبضد ٪طزيهسٺاٶهس
(ثزع ٞطظٶساٴ اؾبتيس ٸ ٲإٲٹضاٴ ؾيبؾي زٸٮت ٸ ټٳؿطاٴ ثٹضؾيٻ زٸٮت ٸ اذطاريټبي ؾيبؾي ٸ زض نٹضت زاضا ثٹزٴ قطايٍ ٞٹ )٠ٲٳٷٹٔ ٲيثبقس.

= .داًطدَيبى ايثبسگش (سصهٌذُ ،خبًجبص ،آصادُ ٍ ضبّذ)

 .8-6اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ زاٶكزٹيبٴ ،ٲيثبيؿت ثط اؾبؼ تجهطٺټبي اٮحب٢ي ثٻ ٲٹاز  63 ،63 ،64ٸ  43ٸ انالحيٻ ثٷس  4ٲبزٺ  ،28تجهطٺ اٮحهب٢ي ثهٻ ٲهبزٺ  28ٸ
تجهطٺ  4اٮحب٢ي ثٻ ٲبزٺ  53آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي نٹضت پصيطز.
٢ .=-7ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ زاٶكزٹيبٴ آظازٺ ،ثط اؾبؼ ٲٟبز ٲبزٺ ٢ 44بٶٹٴ حٳبيت اظ آظاز٪بٴ ٸ ٲٹاضز  6تب  63آييٵٶبٲٻ ارطايي ٲههٹة ٲزٯهؽ قهٹضاي
اؾالٲي ذٹاټس ثٹز.
 .=-8تالـ ټطچٻ ثيكتط ،رٽت ح٭ ٲك٧الت آٲٹظقي ،ضٞبټي ٸ ارتٳبٖي ايٵ ٖعيعاٴ ،ٲٷزٳٯٻ تٗييٵ اؾتبز ضاټٷٳب.

آيييًاهِآهَسضيداًطگاُآساداسالهي

فػل اٍل :ضشايظ ٍسٍد ثِ داًطگبُ

هبدُ  .6قطايٍ ٸضٸز ثٻ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي زض زٸضٺټبي ٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي٦ ،بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ،ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ،ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .6-6زاقتٵ قطايٍ ٖٳٹٲي ٸضٸز ثٻ آٲٹظـ ٖبٮي ،ثطاثط ٲهٹثبت ٲطثٹٌ.
 .6-7ٶساقتٵ ٲٷٕ ٢بٶٹٶي اظ ٶٓط ذسٲت ٸْيٟٻ ٖٳٹٲي.
 .6-8زاقتٵ ٪ٹاټيٷبٲٻ پبيبٴ تحهيالت ٲتٹؾُٻ ٶٓبٰ ٢سيٱ ٸ يب ٪صضاٶسٴ زٸضٺ پيفزاٶك٫بټي ٶٓبٰ رسيس ٲٹضز تإييس ٸظاضت آٲٹظـ ٸ پهطٸضـ ثهطاي زٸضٺټهبي
٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي پيٹؾتٻ٦ ،بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ،يب ثطاثط آٴ ثطاي آٲٹظـټبي حٹظٸي (ٲُهبث ١ٲههٹثبت قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي) ٸ ٪ٹاټيٷبٲهٻ زٸضٺ
٦بضزاٶي ضقتٻ ٲطثٹٌ ثط حؿت ٲٹضز اظ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي يب زي٫ط ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲٹضز تإييس زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ،ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖهبٮي يهب
ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ثطاي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ،ټٳچٷيٵ زاقتٵ ٲسض٢ ٤بث٭ ٢جٹ ٬ثطاي ٦بضزاٶي پيٹؾتٻ.
زاضٶس٪بٴ ٲسض ٤ٲٗبزٞ ٬ٹ ٠زيپٯٱ يب ٲٗبز ٬ٮيؿبٶؽ ٶٳيتٹاٶٷس زض آظٲٹٴ ٸضٸزي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ قط٦ت ٶٳبيٷهس .ٲ٫هط آٴ
زؾتٻ اظ ٞبض٘اٮتحهيالٴ ذبضد اظ ٦كٹض ٦ٻ زض ٲسض ٤تحهيٯي اضظيبثي قسٺ آٶبٴ اربظٺ ازاٲٻ تحهي٭ زض ٲ ُٕ٣ثبالتط ٢يس قسٺ ثبقس.
 .6-9پصيطٞتٻ قسٴ زض آظٲٹٴ ٸضٸزي.

فػل دٍم :ثجتًبم

هبدُ  .7پصيطٞتٻقس٪بٴ زض آظٲٹٴ ٸضٸزي ٲٹْٟٷس زض ٲٽٯتټبي تٗييٵ قسٺَ ،ج ١اَالٖيٻټبي ٲطثهٹٌ ثهطاي حجهتٶهبٰ ٸ اٶترهبة ٸاحهسټبي زضؾهي ثهٻ ٸاحهسټبي
زاٶك٫بټي شيطثٍ ٲطارٗٻ ٶٳبيٷس.
هبدُ ٖ .8سٰ ٲطارٗٻ پصيطٞتٻقس٪بٴ آظٲٹٴ ٸضٸزي ثطاي حجتٶبٰ زض ٶرؿتيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي زض ٲٽٯت ٲ٣طض ،پؽ اظ اٖالٰ ٶتبيذ آظٲهٹٴ ،اٶههطا ٜتٯ٣هي ذٹاټهس
قس.
تجػشُ :زض ٲٹاضزي ٦ٻ زالي٭ تإذيط زض حجتٶبٰ زاٸَٯت پصيطٞتٻ قسٺ ،تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي ٲٹرٻ تكريم زازٺ قٹز ،ثطاثط زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطثٹٌ ا٢ساٰ ٲي٪طزز.
هبدُ  .9زاٶكزٹيبٴ ٲٹْٟٷس زض ٲٽٯتټبي تٗييٵ قسٺ زض ت٣ٹيٱ زاٶك٫بټي ثطاي حجتٶبٰ ٸ اٶتربة ٸاحس زضؾي ثٻ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٲطثهٹٌ ٲطارٗهٻ ٶٳبيٷهس :زض
نٹضتي ٦ٻ تإذيط زض حجتٶبٰ اظ

ؾبٖبت ټط زضؼ ثيكتط ٶكٹز ،ٶبٰٶٹيؿي زاٶكزٹ ثب ٶٓط ٲسيط ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ٸ تإييهس قهٹضاي آٲٹظقهي ٸاحهس زاٶكه٫بټي

اٲ٧بٴپصيط اؾت .زض ايٵ حب ٬ٲست تإذيط رعٸ حسّٶهبة ٚيجت زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجػشُ :زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ پؽ اظ اٶً٣بي ٲٽٯت تٗييٵ قسٺ زض ټط ٶيٳؿب ٬ثطاي حجتٶبٰ ٲطارٗٻ ٦ٷٷس ،ح ١اٶتربة ٸاحس زض آٴ ٶيٳؿب ٬ضا ٶرٹاټٷهس زاقهت ،ٮهي٧ٵ زض
نٹضت ٲٹا٣ٞت قٹضاي آٲٹظقي ٸاحس زاٶك٫بټي ٲست ٚيجت ثب ضٖبيت ٲبزٺ  33ايٵ آييٵ ٶبٲهٻ ثهٻ ٖٷهٹاٴ ٲطذههي تحههيٯي رهعٸ ؾهٷٹات ٲزهبظ آٶهبٴ ٲحؿهٹة
ٲي٪طزز .زض ايٵ حب ٬زاٶكزٹ ٲٹْ ٝثٻ پطزاذت قٽطيٻ حبثت تٗييٵ قسٺ ٲيثبقس.

هازُ  .:تحهال زض زاًكگبُ آظاز اؾالهي ثِ نَضت حضَضي ٍ توبمٍلت اؾت .هگط ثطاي زٍضُّبيي وِ ضؾوبً هؿتثٌي قسُ ثبقٌس.
هبدُ ; .زاٶكزٹ زض ي ٥ظٲبٴ ،ح ١ٶبٰ ٶٹيؿي ٸ ازاٲٻ تحهي٭ زض ثيف اظ ي ٥ضقتٻ ٸ زض ټط ضقتٻ ثيف اظ ي٪ ٥طايف زض ي ٥يب چٷس زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ آٲهٹظـ
ٖبٮي يب زض ٶٓبٰ آٲٹظـ تٳبٰٸ٢ت يب پبضٺٸ٢ت ٶرٹاټس زاقت؛ زض نٹضت ترٯ ٝاظ ازاٲٻ تحهي٭ زض ي٧ي اظ ضقتٻټبي اٶتربثي ثٻ تكريم ٦ٳيؿهيٹٴ ٲهٹاضز ذهبل
آٲٹظقي ٸ زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٲحطٸٰ ٸ ؾٹاث ١تحهيٯي ٸي زض آٴ ضقتٻ ثبَ٭ اٖالٰ ٲيقٹز ٸ زاٶكزٹ ٲٹْ ٝثٻ پطزاذت ټعيٷٻ اٶهطا ،ٜٲُبث ١تٗطٞٻ تٗيهيٵ قهسٺ
ثٻ زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.

فػل سَمً :ظبم آهَصضي

هبدُ < .آٲٹظـ زض زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثط اؾبؼ ٶٓبٰ ٸاحسي اؾت.
هبدُ= .زض ٶٓبٰ ٸاحسي اضظـ ټط زضؼ ثب تٗساز ٸاحسټبي آٴ زضؼ ،ؾٷزيسٺ ٲيقٹز ٸ ٢جٹٮي يب ضزي زاٶكزٹ زض ي ٥زضؼ ثٻ ټٳبٴ زضؼ ٲحسٸز ٲي٪طزز.
هبدُ > .ي ٥ٸاحس زضؼ ٶٓطي ،ٲ٣ساض زضؾي اؾت ٦ٻ ٲٟبز آٴ َي  61رٯؿٻ ي ٥ؾبٖتي آٲهٹظـ زازٺ ٲهيقهٹز .ايهٵ ظٲهبٴ ثهطاي ټهط ٸاحهس زضؾهي ٖٳٯهي ٸ
آظٲبيك٫بټي  34ؾبٖت٦ ،بض٪بټي  28ؾبٖت ٸ ٖٳٯيبت نحطايي  12ؾبٖت ٲيثبقس.
تجػشُ :ارطاي زٸضٺټبي ٦بضآٲٹظي ٸ ٦بضٸضظي زض ٲٹاضز ٲطثٹٌ ثط اؾبؼ ٲست تٗييٵ قسٺ زض ؾطٞه٭ ٲهٹة ٸ آييٵٶبٲٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ زاٶك٫بٺ ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .61ټط ؾب ٬تحهيٯي ،ٲط٦ت اظ زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ ثط حؿت ٮعٸٰ ي ٥زٸضٺ تبثؿتبٶي اؾت .ټهط ٶيٳؿهب ٬تحههيٯي قهبٲ٭  61ټٟتهٻ ٸ ټهط زٸضٺ تبثؿهتبٶي
قبٲ٭  1ټٟتٻ آٲٹظـ اؾت.
تجػشُ :ٲست اٲتحبٶبت پبيبٴ ټطي ٥اظ زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ زٸضٺ تبثؿتبٶي ،رعٸ ٲست آٲٹظـ ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.
هبدُ  .66ي ٥ٸاحس زضؼ ٶٓطيَ ،ي ٶيٳؿب ٬تحهيٯي زض  61رٯؿٻ ي ٥ؾبٖتي ٸ زض َٹ ٬زٸضٺ تبثؿتبٶي زض  1رٯؿٻ ؾٻ ؾبٖتي تسضيؽ ٲيقٹز ،ثٻ ټٳهيٵ ٶحهٹ
ٲزٳٹٔ ؾبٖبت تسضيؽ ي ٥ٸاحس زضؼ ٖٳٯي آظٲبيك٫بټي٦ ،بض٪بټي ٸ ٖٳٯيبت نحطايي ثط حؿت اٶزبٰ آٶٽب زض َٹ ٬ٶيٳؿب ٬يب زٸضٺ تبثؿتبٶي ثهٻ تطتيهت زض 61
ټٟتٻ ٸ  1ټٟتٻ ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
تجػشُ :زض ٲٹاضز اؾتخٷبيي ٸ يطٸضي ثٻ پيكٷٽبز ٸاحس زاٶك٫بټي شيطثٍ ٸ تهٹيت ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ ،ٲيتٹاٴ ي ٥ٸاحهس زضؾهي ضا زض ٲهستي ٦ٹتهبٺتهط اظ
 61ټٟتٻ تسضيؽ ٶٳٹز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ٲزٳٹٔ ؾبٖبت ټط ٸاحس زضؾي اظ حسّ ٲ٣طض ذٹز ٦ٳتط ٶكٹز.

فػل چْبسمً :ظبم دسسي

هبدُ  .67ټط زضؼ ،ثرف ٲؿت٣ٯي اظ ثطٶبٲٻ آٲٹظقي اؾت ٦ٻ زض ي ٥ٲٹيٹٔ ٲكرم ٸ ثطاي ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي اضايٻ ٲيقٹز.
هبدُ  .68زضٸؼ زاٶك٫بټي اظ ٮحبِ ٲحتٹي ثٻ زضٸؼ ٖٳٹٲي ،پبيٻ ،انٯي ٸ ترههي ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
 .68-6زضٸؼ ٖٳٹٲي ،ثٻ ٲٷٓٹض تٹؾٗٻ اَالٖبت ٸ ٲٗٯٹٲبت ٖٳٹٲي زاٶكزٹيبٴ ٖطيٻ ٲيقٹز٪ .صضاٶسٴ ايٵ زضٸؼ ثطاي ٖٳٹٰ زاٶكزٹيبٴ اٮعاٲي اؾت.
 .68-7زضٸؼ پبيٻ ثٻ ٲٷٓٹض ت٣ٹيت ثٷيٻ ٖٯٳي ٸ ايزبز ظٲيٷٻ ٲٷبؾت ثطاي پصيطـ زضٸؼ انٯي ٸ ترههي اضايٻ ٲيقٹز.
 .68-8زضٸؼ انٯي ،اؾبؼ ٸ ٲجٷبي زضٸؼ ترههي ضقتٻ ضا تك٧ي٭ ٲيزټس.

 .69-9زضٸؼ ترههي ،ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف تٹاٴ ٖٯٳي ٸ ٖٳٯي زاٶكزٹ زض ضقتٻ ٲطثٹٌ تسضيؽ ٲي٪طزز.
هبدُ  .69ټط زضؼ اظ ٶٓط اضتجبٌ ثب زضؼ يب زضٸؼ زي٫ط ثٻ زٸ نٹضت ٸاثؿتٻ ٸ ٲؿت٣٭ ٲؿت٣يٱ ٲيقٹز.
 .69-6زضؼ ٲؿت٣٭ ،زضؾي اؾت ٦ٻ اٶتربة آٴ ٲٷٹٌ ثٻ ٪صضاٶسٴ زضؼ زي٫طي ٶيؿت.
 .69-7زضؼ ٸاثؿتٻ ،زضؾي اؾت ٦ٻ اٶتربة آٴ ثب ٪صضاٶسٴ ٸ يب اٶتربة زضؼ يب زضٸؼ زي٫هطي ٲالظٲهٻ زاضز .اظ ايهٵ حيهج ،زضٸؼ ٸاثؿهتٻ اظ ٶٓهط اٶترهبة ثهٻ
زضٸؼ پيفٶيبظ (اٶتربة زضؼ ٲ٣سٰ) ٸ زضٸؼ ټٱ ٶيبظ (اٶتربة ټٳعٲبٴ زضٸؼ) ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
هبدُ  .6:زضؼ اظ رٷجٻ اٶتربة ،ثٻ اٮعاٲي ٸ اذتيبضي ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
 .6:-6زضؼ اٮعاٲي ،زضؾي اؾت ٦ٻ ٪صضاٶسٴ آٴ زض َٹ ٬زٸضٺ ثطاي زاٶكزٹ ارجبضي اؾت ٸ ثب زضٸؼ زي٫ط ٢بث٭ تٗٹيى ٶٳيثبقس.
 .6:-7زضؼ اذتيبضي ،زضؾي اؾت ٦ٻ زاٶكزٹ ثٻ اذتيبض ذٹز اظ ثيٵ زضٸؼ ٲطثٹٌ اٶتربة ٲي٦ٷس.
هبدُ ; .6زضؼ اظ ٮحبِ ٶحٹٺ تسضيؽ ثٻ ٶٓطي ٸ ٖٳٯي ٸ ٶٓطي ٖ -ٳٯي ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
 .6;-6زضؼ ٶٓطي ،حبٸي ٲزٳٹٖٻاي اظ زاٶفټبؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت ذُبثٻ٦ ،ٷٟطاٶؽ ،ؾٳيٷبض ٸ ثحج ٸ ٟ٪ت٫ٹ تٗٯيٱ زازٺ ٲيقٹز.
 .6;-7زضؼ ٖٳٯي ،حبٸي ٲزٳٹٖٻ ٲٽبضتټبيي اؾت ٦ٻ اٶت٣ب ٬آٶٽب ٲحتبد ثٻ تٳطيٵٖ ،ٳٯيبت ٦بض٪بټي آظٲبيك٫بټي ،ثيٳبضؾتبٶي ٸ نحطايي اؾت.
 .6;-8زضؼ ٶٓطي ه ٖٳٯي ٲزٳٹٖٻ زاٶفټب ٸ ٲٽبضتټبيي اؾت ٦ٻ ثٻ ټط زٸ نٹضت ٞٹ ،٠تٹؤٲبً تسضيؽ ٲيقٹز.
هبدُ < .6زض تٳبٲي ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ثطاي ي ٥ضقتٻ ٲٗيٵ ،ثطٶبٲٻ زضؾي ٲهٹة ي٧ؿبٶي ثٻ ارطا ٪صاقتٻ ٲيقٹز.

فػل پٌدن :تؼذاد ٍاحذّبي دسسي ٍ عَل هذت تحػيل

هبدُ = .6تٗساز ٸاحسټبي زضؾي الظٰ ثطاي ٪صضاٶسٴ ټطي ٥اظ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ٦ ،بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ،ثط حؿهت
ضقتٻ تحهيٯي ثط اؾبؼ ؾطٞه٭ ٲهٹة تٗييٵ ٲي٪طزز.
تجػشُ :زض ٲٹضز ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي ٦ٻ تب٦ٷٹٴ ثٻ تهٹيت قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ٶطؾيسٺ اؾت ،ثطٶبٲهٻټهبي ٲههٹة ؾهبظٲبٴ ٲط٦هعي زاٶكه٫بٺ ،ٲهالٖ ٤ٳه٭
ذٹاټس ثٹز.
هبدُ > .6تٗساز ٸاحسټبي اٶتربثي زاٶكزٹي تٳبٰٸ٢ت زض ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٶٳيتٹاٶس اظ  64ٸاحس ٦ٳتط ٸ اظ  43ٸاحس ثيكتط ثبقس.
تجػشُ  .6زض ٶيٳؿب٬ټبيي ٦ٻ زاٶكزٹ ذبضد اظ اضازٺ ذٹز٦ ،ٳتط اظ  3ٸاحس زضؾي زاقتٻ ثبقس ،آٴ ٶيٳؿب ٬رعٸ ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲي٪طزز ،ٸٮهي
ا٪ط ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زضٸؼ اذص قسٺ ٦ٳتط اظ  64ثبقس ،ٲكطٸٌ ثٻ حؿبة ٶٳيآيس.
تجػشُ  .7زض ٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي ٞطاٚت اظ تحهي٭ حسا٦خط  42ٸاحس زضؾي ثب٢ي ٲبٶسٺ زاقتٻ ثبقس ،حتهي ا٪هط زض ٶيٳؿهب٢ ٬جه٭ اظ آٴ ٲكهطٸٌ قهسٺ ثبقهس،
ٲي تٹاٶس ثب ضٖبيت ٲ٣طضات٦ ،ٯيٻ ٸاحسټبي زضؾي ،ثب٢يٳبٶسٺ ضا زض ي ٥ٶيٳؿب ٬اٶتربة ٦ٷس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ زض ثيٵ زضٸؼ ثب٢يٲبٶسٺ ثيف اظ يه ٥زضؼ پيكهٷيبظ ٸ
زضؼ يب زضٸؼ ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس .زض ٚيط ايٵ نٹضت ،تطٰ آذط زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.

تجػشُ  .8زض ٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي ٞطاٚت اظ تحهي٭ ،تٷٽب ي ٥زضؼ ٶٓطي ٲطزٸزي ثهب٢يٲبٶهسٺ زاقهتٻ ثبقهس ،ٲهيتٹاٶهس ٣ٞهٍ ثهطاي ي٧جهبض ذهبضد اظ ت٣هٹيٱ
زاٶك٫بټي زض ٞطنتي ٦ٻ اظ َط٪ ٜطٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ تٗييٵ ٲيقٹز ،زضؼ ٲعثٹض ضا اظ َطي ١ٲٗطٞي ثٻ اؾتبز ،حهسا٦خط زض ټٳهبٴ ٶيٳؿهب ٬ث٫صضاٶهس ٸ زض نهٹضت
ٖسٰ ٲٹ٣ٞيت ،يٳٵ حجت ٶٳطٺ زاٶكزٹ زض ټٳبٴ ٶيٳؿب ،٬ٲٹْ ٝاؾت زض ٶيٳؿب ٬ثٗس زض نٹضت زاقتٵ ؾٷٹات ،اٶتربة ٸاحهس ٶٳهٹزٺ ،زض ٦هالؼټهبي ټٳهبٴ زضؼ
قط٦ت ٸ زض پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ثب ؾبيط زاٶكزٹيبٴ اٲتحبٴ ثسټس.
تجػشُ  .9زاٶكزٹيي ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات ٶيٳؿب٢ ٬ج٭ اٸ  63يب ثيكتط ثبقس ،ٲيتٹاٶس ثب تهٹيت ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ تب  42ٸاحس زضؾي ضا اٶتربة ٦ٷس.
تجػشُ  .:زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ،اضايٻ زضٸؼ ٲطثٹٌ ثٻ ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي اضقس ،تبثٕ ٲ٣طضات ٸ يٹاثٍ آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي ٲ ُٕ٣ٲطثٹٌ ٲيثبقس.
تجػشُ ;٪ .صضاٶسٴ زضٸؼ ٸنبيبي حًطت اٲبٰ(ضٺ) ٸ ضٸذٹاٶي ٢طآٴ ٦طيٱ ٖالٸٺ ثط زضٸؼ ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  68ثطاي ٦ٯيٻ زاٶكزٹيبٴ اٮعاٲي اؾت.
هبدُ  .71حسا٦خط ٸاحسټبي اٶتربثي ٲزبظ ثطاي زٸضٺ تبثؿتبٶي  1ٸاحس اؾت.
تجػشُ :زاٶكزٹ زض زٸضاٴ تحهي٭ ٲيتٹاٶس ثب ٲٹا٣ٞت ٸاحس ٲجسؤ ،زٸضٺ تبثؿتبٶي ذٹز ضا زض ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي زي٫ط ث٫صضاٶس.
هبدُ  .76حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ زاٶكزٹي تٳبٰٸ٢ت زض زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾهتٻ  3ؾهب٦ ،٬بضقٷبؾهي پيٹؾهتٻ  1ؾهب ٬ٸ ٦بضقٷبؾهي اضقهس
پيٹؾتٻ  3ؾب ٬اؾت.
زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ ٶتٹاٶس ٸاحسټبي زٸضٺ ضا ثط حؿت ٲٹضز زض حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ،ثب ٲٹ٣ٞيت ث٫صضاٶس ،اظ ازاٲٻ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٲيقٹز.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٖالٸٺ ثط زضٸؼ ثطٶبٲٻ آٲٹظقي ٲهٹة ،ٲٯعٸٰ ثٻ ٪صضاٶسٴ تٗسازي زضٸؼ زي٫ط ثهٻ ٖٷهٹاٴ زضٸؼ رجطاٶهي ٸ يهب پهيفٶيهبظ زاٶكه٫بټي
ثبقٷس ،ثٻ اظاي ټط  8ٸاحس زضؾي ايبٞي ي ٥ٶيٳؿب ٬ثٻ ؾ ٝ٣ؾٷٹات ٲزبظ تحهي٭ آٶبٴ ايبٞٻ ٲي٪طزز.
تجػشُ  .7زض قطايٍ ذبل ،زض نٹضتي ٦ٻ ازاٲٻ تحهي٭ زاٶكزٹ اظ ٶٓط ٢بٶٹٶي ثالٲبٶٕ ثبقس ،ثب ٲٗطٞهي ثهٻ ٲٹ٢هٕ ٸاحهس زاٶكه٫بټي شيهطثٍ (حهسا٢٭  4ٲهبٺ ٢جه٭ اظ
اٶً٣بي ٲٽٯت ٲ٣طض) ٸ تهٹيت قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ (ؾبظٲبٴ ٲط٦عي) ٲيتٹاٴ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي ٶبپيٹؾهتٻ ضا يه٥
ٶيٳؿب ٬ٸ زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ضا زٸ ٶيٳؿب ٬اٞعايف زاز.

فػل ضطن :حضَس ٍ غيبة داًطدَ

هبدُ  .77حًٹض زاٶكزٹ زض تٳبٲي ثطٶبٲٻټبي زضؾي اٖٱ اظ ٶٓطيٖ ،ٳٯي ،ٶٓطي ٖ -ٳٯي ٸ ٦بضآٲٹظي ٸ ٦بضٸضظي ٸ زي٫ط ٗٞبٮيتټبي آٲٹظقي اٮعاٲي اؾت.
هبدُ ٚ .78يجت ٚيطٲٹرٻ زاٶكزٹ زض ثيف اظ ؾبٖبت ټطي ٥اظ زضٸؼ ٶٓطيٖ ،ٳٯي يب ٶٓطي ٖ -ٳٯي٦ ،بضٸضظي ٸ ٦بضآٲٹظي زض َٹ ٬ٶيٳؿب ،٬ٲٹرهت ٪هطٞتٵ ٶٳهطٺ نهٟط
اظ آٴ زضؼ ذٹاټس ثٹز ٸ ٶٳطٺ ٲعثٹض تحت ټيچ قطايُي اظ ٦بضٶبٲٻ حص ٜٶرٹاټس قس.
هبدُ ٚ .79يجت ٲٹرٻ زاٶكزٹ زض ثيف اظ ؾبٖبت ټطي ٥اظ زضٸؼ ٶٓطيٖ ،ٳٯي يب ٶٓطي ٖ -ٳٯي ٦بضآٲٹظي ٸ ٦هبضٸضظي زض َهٹ ٬ٶيٳؿهب ٬ٲٹرهت حهص ٜآٴ
زضؼ ٲيقٹز .زض ايٵ حب ٬زض ؾتٹٴ ٶٳطٺ٦ ،ٯٳٻ حص ٜزضد ٲي٪طزز .زض ايٵ نٹضت اؾتخٷبئبً ضٖبيت حسا٢٭  64ٸاحس زض ٶيٳؿب ٬الظٰ ٶيؿت؛ اٲب ٶيٳؿهب ٬ٲعثهٹض ثهٻ
ٖٷٹاٴ ٶيٳؿب٦ ٬بٲ٭ رعٸ ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲي٪طزز.
چٷبٶچٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات اٲتحبٶي زاٶكزٹ زض ټط حب٦ ٬ٳتط اظ  64ثبقس ،ثط اؾبؼ ٲبزٺ  33ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲكطٸٌ ٲحؿٹة ٲيقٹز.

تجػشُ  .6حص ٜزضؼ ثط احط ٚيجت ٲٹرٻ ،ٲٹرت ثبظپطزاذت قٽطيٻ پطزاذتي زاٶكزٹ اٖٱ اظ حبثت ٸ ٲتٛيّط ٶرٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .7زض ٲٹضز زضٸؾي ٦ٻ قبٲ٭ زٸ ٢ؿٳت ٶٓطي ٸ ٖٳٯي ثبقس ،زض نٹضتي ٦ٻ ٚيجت زاٶكزٹ اظ ؾبٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ټطي ٥اظ زٸ ٢ؿٳت تزبٸظ ٦ٷس ،زاٶكهزٹ
ثطاي تٳبٰ آٴ زضؼ ٚبيت ٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ ٚ .7:يجت تب حسّٲزبظ (اٖٱ اظ ٲٹرٻ ٸ ٚيطٲٹرٻ) زاٶكزٹ ضا اظ اٶزبٰ ت٧بٮي ٝزضؾي ،آظٲبيك٫بټي ٸ ٖٳٯيبت ٲطثٹٌ ٲٗب ٜٶٳي٦ٷس.
هبدُ ; .7ٲيعاٴ ٚيجتټب ثط اؾبؼ ٪عاضـټبي حًٹض ٸ ٚيبة ټٟت٫ي اؾتبزاٴ ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ ٲحبؾجٻ ٲيقٹز.
هبدُ <ٚ .7يجت ٲٹرٻ زض رٯؿٻ اٲتحبٴ ټط زضؼ ،ٲٹرت حص ٜآٴ زضؼ ٲيقٹز ٸ ٚيجت ٚيطٲٹرٻ ثٻ ٲٷعٮٻ ٶٳطٺ نٟط زض اٲتحبٴ آٴ زضؼ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ :زض ٲٹاضز ظيطٚ ،يجت زاٶكزٹ اظ ٦الؼ زضؼ ،آظٲبيك٫بٺ ٸ ...ٸ رٯؿٻ اٲتحبٴ ثٻ تكريم ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثهٹٌ ٸ زض ٚيهبة ٪هطٸٺ ثهٻ تكهريم قهٹضاي
آٲٹظقي ٸاحس زاٶك٫بټي ٲٹرٻ ٲحؿٹة ٲيقٹز:
اٮ )ٝثيٳبضي قسيس ثب تإييس پعق ٥ٲٗتٳس ٸاحس زاٶك٫بټي.
ة) ٸيٕ حٳ٭ ثب اضايٻ ٪ٹاټي ٸ تإييس پعق ٥ٲٗتٳس ٸاحس زاٶك٫بټي.
د) ٞٹت پسض ،ٲبزض ،ثطازض ،ذٹاټط ،ټٳؿط ٸ ٞطظٶس.
ز) قط٦ت زض ٲؿبث٣بت ٖٯٳي ،ٸضظقي ٸ ټٷطي زض ؾُٹح ٲٯي ٸ ثيٵاٮٳٯٯي.

فػل ّفتن :حزف ٍ اضبفِ دسس

هبدُ = .7زاٶكزٹ ٲي تٹاٶس پؽ اظ آٚبظ ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي زض ٲٽٯتي ٦ٻ زض ت٣ٹيٱ زاٶك٫بټي تٗييٵ قسٺ اؾهت ،حهسا٦خط زٸ زضؼ اظ زضٸؼ اٶترهبثي ذهٹز ضا زض
نٹضت ٲٹا٣ٞت ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ حص٦ ٜٷس ٸ يب ثطاي زضؼ يب زضٸؼ زي٫طي ٖالٸٺ ثط آٶچٻ ٢جالً اٶتربة ٦طزٺ اؾت ثب ضٖبيت ؾ ٝ٣ٲ٣طض حجتٶبٰ ٶٳبيس.
هبدُ > .7زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس تب پٷذ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ پبيبٴ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي  ٍ٣ٞي٧ي اظ زضؼټهبي ٶٓهطي ذهٹز ضا ثهب ضٖبيهت ٲهبزٺ  43حهص٦ ٜٷهس ،ٲكهطٸٌ ثهٻ ايٷ٧هٻ
ٸاحسټبي زضؾي ثب٢ي ٲبٶسٺ ٸي اظ  64ٸاحس ٦ٳتط ٶكٹز.
تجػشُٖ :سٰ حًٹض زاٶكزٹ زض رٯؿٻ اٲتحبٴ زضؾي ٦ٻ ثط اؾبؼ ايٵ ٲبزٺ حص٦ ٜطزٺٚ ،يجت ٲٹرٻ ٲٷٓٹض ٲي٪طزز ٸ زض قٳٹ ٬ٲبزٺ  42ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  :81حص٦ ٜٯيٻ ٸاحسټبي اٶتربثي زض ي ٥ٶيٳؿب ٬تٷٽب زض نٹضتي ٲزبظ اؾت ٦ٻ زاٶكزٹ ثٷب ثٻ تكريم قٹضاي آٲٹظقي ٸاحس زاٶكه٫بټي شيهطثٍ ٢هبزض ثهٻ
ازاٲٻ تحهي٭ زض آٴ ٶيٳؿب ٬ٶجبقس ٸ ٚيجت زاٶكزٹ زض ټيچ ي ٥اظ زضٸؼ اظ ٲزٳٹٔ ؾبٖبت آٴ زضؼ تزبٸظ ٶ٧ٷس .زض ايٵ حب ،٬ٶيٳؿب ٬ٲعثٹض ثهٻ ٖٷهٹاٴ ٲطذههي
تحهيٯي ٲحؿٹة ٲي٪طزز.

فػل ّطتن :اسصضيبثي تحػيلي داًطدَ

هبدُ  .86اضظقيبثي تحهيٯي زاٶكزٹ زض ټط زضؼ تٹؾٍ اؾتبز آٴ زضؼ ثط اؾبؼ ٲيعاٴ حًٹض ٸ ٗٞبٮيت زاٶكزٹ زض ٦الؼ ،اٶزبٰ ت٧بٮي ٝزضؾهي ،ٶتيزهٻ اٲتحهبٴ
ثيٵ ٶيٳؿب ٬ٸ ټٳچٷيٵ پبيبٴ ٶيٳؿب ٬نٹضت ٲي٪يطز.
هبدُ  .87ٲٗيبض اضظقيبثي ٶٳطٺ اؾت ٸ ٶتيزٻ اضظقيبثي زاٶكزٹ زض ٞبنٯٻ نٟط تب ثيؿت ٢طاض ٲي٪يطز.
هبدُ  .88حسا٢٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض ټط زضؼ  63ٲيثبقس .زاٶكزٹيي ٦ٻ زض ټطي ٥اظ زضٸؼ اٮعاٲي ٲطزٸز قٹز ٲٯعٰ ثٻ ت٧طاض آٴ زضؼ اؾت.
تجػشُ :ثطاي زضؼ يب زضٸؾي ٦ٻ قبٲ٭ زٸ ٢ؿٳت ٶٓطي ٸ ٖٳٯي اؾت ٸ زاضاي ي٦ ٥س زض ؾط ٞه٭ ٲيثبقس ،اضظقيبثي ټهط ٢ؿهٳت ثهٻ نهٹضت ٲؿهت٣٭ نهٹضت
ٲي٪يطز ،ٸٮي ٲيبٶ ٫يٵ آٶٽب ٲال ٤اضظقيبثي اؾت ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ زاٶكزٹ زض اٲتحبٴ ټط زٸ ٢ؿهٳت زضؼ قهط٦ت ٦هطزٺ ثبقهس .زض نهٹضتي ٦هٻ زض يه٢ ٥ؿهٳت
زضؼ ٶٳطٺ٦ ،ٳتط اظ  63احطاظ قسٺ ثبقس اٲب ٲيبٶ٫يٵ آٶٽب  63يب ثبالتط ثبقس ،ٶيبظ ثٻ ت٧طاض زضؼ ٶرٹاټس ثٹز .اٲب چٷبٶچٻ ٲيبٶ٫يٵ آٶٽب ٦ٳتط اظ  63ثبقس ،زاٶكزٹ ثبيهس
ټط زٸ ٢ؿٳت زضؼ ضا ٲزسزاً ث٫صضاٶس.
هبدُ  .89ٶتبيذ اٲتحبٶبت ټط زضؼ ثبيس حسا٦خط تب  63ضٸظ پؽ اظ تبضيد اٲتحبٴ آٴ زضؼ اٖالٰ ٪طزز.
تجػشُ  .6پؽ اظ اٖالٰ ٶتبيذ ،زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس حسا٦خط تب ي ٥ټٟتٻ زضذٹاؾت تزسيسٶٓط زض ٶٳطٺ اٲتحبٶبت ذٹز ضا ثٻ ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ تؿٯيٱ ٦ٷس.
تجػشُ  .7ٶٳطٺ اٲتحبٶي پؽ اظ اٖالٰ ٶٽبيي ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲُٯ٣بً ٢بث٭ تٛييط ٶيؿت.
تجػشُ  .8ٶتبيذ ٦ٯي اٲتحبٶبت ټط ٶيٳؿب ٬ثبيس حسا٦خط ي ٥ټٟتٻ ٢ج٭ اظ ٶبٰٶٹيؿي ٶيٳؿب ٬ثٗس اٖالٰ قسٺ ثبقس.
هبدُ  .8:زض ٲٹاضزي ٲبٶٷس پطٸغٺ ،تٳطيٵ زث يطي٦ ،بضآٲٹظي٦ ،بضٸضظيٖ ،ٳٯيبت نحطايي ٸ زضٸؾي ٦ٻ ثط اؾبؼ ثطٶبٲٻ آٲٹظقهي ٲههٹة تهٹؤٰ ثهب پهطٸغٺ اضايهٻ
ٲي قٹز ،زض نٹضتي ٦ٻ ثٻ تكريم اؾتبز ٸ تإييس ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ت٧ٳي٭ آٶٽب زض َٹ ٬ي ٥ٶيٳؿب ٬ٲيؿط ٶجبقس ،ٶٳطٺ زضؼ ٶبتٳبٰ تٯ٣ي ٲي٪طزز .ٶٳهطٺ ٶبتٳهبٰ
ثبيؿتي تب پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ثٗس ثٻ ٶٳطٺ ُٗ٢ي تجسي٭ ٪طزز.
تجػشُ :ٶٳطٺ ُٗ٢ي ثٻ ربي ٶٳطٺ ٶبتٳبٰ زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ ٸاضز ٲيقٹز ٸ ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض آٴ ٶيٳؿب ٬ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ ُٗ٢ي قسٴ ٶٳهطٺ ٶبتٳهبٰ اؾهت.
زض ايٵ حب ،٬تٗساز ٸاحس اٶتربثي زاٶكزٹ ثطاي ٶيٳؿب ٬ثٗس ثط اؾبؼ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات ُٗ٢ي ٸ رٳٕ ٸاحسټبي زضٸؼ ٲطثهٹٌ ثهسٸٴ ٲٷٓهٹض ٦هطزٴ ٶٳهطٺ ٶبتٳهبٰ تٗيهيٵ
ٲيقٹز.
هبدُ ; .8زض پبيبٴ ټط ٶيٳؿب ،٬ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض آٴ ٶيٳؿب ٬ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات اٸ تب پبيبٴ ټٳهبٴ ٶيٳؿهب ٬ٸ ټٳچٷهيٵ زض پبيهبٴ زٸضٺ تحههيٯي ٲيهبٶ٫يٵ
٦٭ ٶٳطات زاٶكزٹ ٲحبؾجٻ ٲيقٹز .ثطاي ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ،تٗساز ٸاحسټبي ټط زضؼ زض ٶٳطٺ آٴ زضؼ يطة ٲيقٹز ٸ ٲزٳٹٔ حبنه٭ يهطةټهب ،ثهط تٗهساز ٦ه٭
ٸاحسټبيي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي آٶٽب ٶٳطٺ ٢جٹٮي يب ضزي زضيبٞت زاقتٻ اؾت ت٣ؿيٱ ٲيقٹز.
هبدُ < .8ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض ټط ٶيٳؿب ٬ٶجبيس ٦ٳتط اظ  64ثبقس ،زض ٚيط ايٵ نٹضت ٶبٰٶٹيؿي زاٶكزٹ زض ٶيٳؿب ٬ثٗس ثٻ نٹضت ٲكطٸٌ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .6ٶيٳؿبٮي ٦ٻ زض آٴ ،زاٶكزٹ ثٻ ټط زٮي٭ تٗساز ٸاحس زضؾي ٦ٳتط اظ حسّٶهبة ٲ٣طض زض ٲبزٺ  63اٶتربة ٦طزٺ ثبقس ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ٶيٳؿب ٬تٯ٣ي ٲي٪طزز.

تجػشُ  .7زٸضٺ تبثؿتبٶي اظ قٳٹ ٬تجهطٺ ي ٥ٲؿتخٷي اؾت.
تجػشُ  .8ازاضٺ آٲٹظـ ټط ٸاحس زاٶك٫بټي ثبيس ٢ج٭ اظ قطٸٔ حجتٶبٰ ټط ٶيٳؿب ،٬ٲطاتت ٲكطٸٌ قسٴ زاٶكزٹ ضا ثٻ اٸ ٸ ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ اٖالٰ ٶٳبيس.
تجػشُ  .9زاٶكزٹيي ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲكطٸٌ ،ٶبٰٶٹيؿي ٲي٦ٷس ،رع زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ،ح ١اٶتربة ثيف اظ  62ٸاحس زضؾي ضا زض آٴ ٶيٳؿب ٬ٶساضز.
هبدُ = .8زاٶكزٹيبٴ ثب ٸضٸزي ؾب ٬تحهيٯي  33 - 31ٸ ثٗس ثٻ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ٦ٻ زض زٸ ٶيٳؿب ٬اٖٱ اظ ٲتٹاٮي يب ٲتٷبٸة ٸ زاٶكهزٹيبٴ
زٸضٺ ټبي ٦بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ٦ٻ زض ؾٻ ٶيٳؿب ٬ٲتٹاٮي يب چٽبض ٶيٳؿب ٬ٲتٷبٸة ٲكطٸٌ قٹٶس (ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات ٶيٳؿبٮي آٶبٴ ٦ٳتط اظ  64ثبقهس) زض
ټط ٲطحٯٻاي اظ تحهي٭ ٦ٻ ثبقٷس اظ ثطٶبٲٻ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٲي٪طزٶس.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٴ ٸضٸزي ٢ج٭ اظ ؾب ٬تحهيٯي  33 - 31زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ٦ٻ زض زٸ ٶيٳؿهب ٬اٖهٱ اظ ٲتهٹاٮي يهب ٲتٷهبٸة ٸ زاٶكهزٹيبٴ
زٸضٺ ټبي ٦بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ٦ ،ٻ زض ؾٻ ٶيٳؿب ٬ٲتٹاٮي يب چٽبض ٶيٳؿب ٬ٲتٷبٸة ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات ٶيٳؿبٮي آٶبٴ ٦ٳتهط اظ  64ٸ ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ٶٳهطات
آٶبٴ تب پبيبٴ آٴ ٶيٳؿب٦ ٬ٳتط اظ  63ثبقس زض ټط ٲطحٯٻاي اظ تحهي٭ ٦ٻ ثبقٷس ،اذطاد ٲي٪طزٶس؛ اٲب ا٪ط ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ آٶبٴ حسا٢٭  63ثبقس ،تب ظٲهبٶي ٦هٻ ٲيهبٶ٫يٵ
ټيچ ي ٥اظ ٶيٳؿب٬ټبي ثٗسيقبٴ ٦ٳتط اظ  63ٶكٹز ،ٲيتٹاٶٷس ثٻ تحهيالت ذٹز ازاٲٻ زټٷس.
تجػشُ  .7زاٶكزٹي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ زض َٹ ٬تحهي٭ تب ؾ ٝ٣ٸاحسټبي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي تبثٕ ٲ٣طضات ايٵ آييٵٶبٲهٻ اؾهت ٸ زض زضٸؼ ٦بضقٷبؾهي
اضقس تبثٕ آييٵٶبٲٻ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .8زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ زض نٹضت تٳبي٭ ثطاي ثبال ثطزٴ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات ذهٹز ٲهيتٹاٶٷهس زض يه ٥ٶيٳؿهب ٬حهسا٦خط تهب 62
ٸاحس اظ زضؼټبيي ضا ٦ٻ ثب ٶٳطٺ ٦ٳتط اظ ٢ 64ٹ ٬قسٺاٶس ٸ زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي حسا٦خط زض زٸ ٶيٳؿب ٬تب ؾ 43 ٝ٣ٸاحس زضؾي ت٧هطاض ٦ٷٷهس ،ٲكهطٸٌ ثهط
ايٷ٧ٻ ٲست تحهي٭ آٶبٴ ثب احتؿبة ايٵ ٲست اظ حسّٶهبة ٲ٣طض تزبٸظ ٶ٧ٷس.

فػل ًْن :هشخػي تحػيلي

هبدُ > .8زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس زض ټطي ٥اظ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي ٶبپيٹؾهتٻ ،حهسا٦خط زٸ ٶيٳؿهب ٬ٸ زض زٸضٺټهبي ٦بضقٷبؾهي پيٹؾهتٻ ٸ ٦بضقٷبؾهي اضقهس
پيٹؾتٻ ،چٽبض ٶيٳؿب ٬اظ ٲطذهي تحهيٯي اؾتٟبزٺ ٦ٷس.
تجػشُ  .6اؾتٟبزٺ اظ ٲطذهي تحهيٯي زض چٷس ٶيٳؿب ٬ٲتٹاٮي ثالٲبٶٕ اؾت .ثب ايٵ ټٳٻ زاٶكزٹ ٲٹْ ٝاؾت ثطاي ټط ٶيٳؿب ٬زضذٹاؾهت ذهٹز ضا ٲُهبث ١ٲهبزٺ 23
ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي شيطثٍ تؿٯيٱ ٶٳٹزٺ ٸ ٲٹا٣ٞت الظٰ ضا ثطاي ٲطذهي تحهيٯي زض ټٳبٴ ٶيٳؿب٦ ٬ؿت ٦ٷس.
تجػشُ  .7ٲست ٲطذهي تحهيٯي رعٸ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ زاٶكزٹ زض ټط زٸضٺ ٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ  .91ت٣بيبي ٲطذهي تحهيٯي ثبيس ثٻ نٹضت ٦تجي ،حسا٢٭ زٸ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ٶبٰٶٹيؿي تٹؾٍ زاٶكزٹ ،ثٻ ازاضٺ آٲٹظـ ٸاحس زاٶك٫بټي شيطثٍ تؿهٯيٱ
٪طزز .ازاضٺ آٲٹظـ ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ ثطضؾي ٸيٗيت تحهيٯي زاٶكزٹ٢ ،ج٭ اظ اتٳبٰ ٲٽٯت ٶبٰٶٹيؿي ،ٲٹا٣ٞت يب ٖسٰ ٲٹا٣ٞت ثب زضذٹاؾت زاٶكهزٹ ضا ٦تجهبً ثهٻ
ٸي اثال٘ ٦ٷس.
تجػشُ :آٲٹظـ ٸاحس ،ظٲبٶي ثب زضذٹاؾت ٲطذهي ٲٹا٣ٞت ٲي ٶٳبيس ٦ٻ زاٶكزٹ اظ ٶٓهط ٪صضاٶهسٴ ث٣يهٻ زضٸؼ زٸضٺ ،زچهبض ٲكه٧٭ ٶ٫هطزز ٸ ٶٽبيته ًب اظ اٞهعايف
ؾ ٝ٣ؾٷٹات اؾتٟبزٺ ٶ٧ٷس ،ٲ٫ط زض ٲٹاضز ش٦ط قسٺ زض تجهطٺ ٲبزٺ  43ٸ ثٷسټبي شي٭ آٴ.

فػل دّن :اًػشاف اص تحػيل

هبدُ  .96زاٶكزٹ زض نٹضت تٳبي٭ ،ٲيتٹاٶهس زضذٹاؾهت اٶههطا ٜاظ تحههي٭ ٦ٷهس .زاٶكهزٹي ٲٷههط ٜاظ تحههي٭ ،ثبيؿهتي ټعيٷهٻ اٶههطا ٜضا ثطاثهط آذهطيٵ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطثٹٌ ثپطزاظز .زاٶكزٹي اٶهطاٞي ٲيتٹاٶس ثٻ ٞبنٯٻ ي٥ٲبٺ اظ تبضيد زضذٹاؾت ،اٶهطا ٜذٹز ضا پؽ ث٫يطز.
تجػشُ :پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ اٶهطا ،ٜت٣بيبي ثبظ٪كت ثٻ تحهي٭ زاٶكزٹ پصيطٞتٻ ٶيؿت ٸ ضاثُٻ چٷيٵ زاٶكزٹيي ثب زاٶك٫بٺ  ُٕ٢ٲي٪هطزز .زض نهٹضت ٲكهٳٹ٬
ثٹزٴ زاٶكزٹ ،ٸاحس زاٶك٫بټي ٲ٧ٯ ٝاؾت ٲطاتت ضا پؽ اظ ي٥ٲبٺ ثٻ ازاضٺ ٸْيٟٻ ٖٳٹٲي اَالٔ زټس.
هبدُ  .97تط ٤تحهي٭ ثسٸٴ ٦ؿت اربظٺ ،اٶهطا ٜاظ تحهي٭ ٲحؿٹة ٲيقٹز ٸ زاٶكزٹي ٲٷهط ٜح ١ازاٲٻ تحهي٭ ضا ٶرٹاټس زاقت.
تجػشُ :زض ٲٹاضز اؾتخٷبيي ٦ٻ تط ٤تحهي٭ زاٶكزٹ ٲٹرٻ ثبقس ،ثبيس حسا٢٭ ي٥ٲبٺ ٢ج٭ اظ پبيبٴ ټٳبٴ ٶيٳؿب ٬زالي٭ آٴ ثٻ زاٶك٫بٺ اضايٻ قهٹز .زض نهٹضت تإييهس
ٲٹرٻ ثٹزٴ تط ٤تحهي٭ تٹؾٍ زاٶك٫بٺ ،آٴ ٶيٳؿب ٬رعٸ ٲطذهي تحهيٯي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٲيقٹز.

فػل يبصدّن :اًتمبل

هبدُ  .98اٶت ٣ب ٬زاٶكزٹ ثٻ ٲٗٷي تٛييط ٲح٭ تحهي٭ زاٶكزٹ اظ ي ٥ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸاحس زاٶك٫بټي ثٻ ي٧ي اظ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي زي٫ط زض ټٳبٴ ضقهتٻ
ٸ ټٳبٴ ٲ ُٕ٣اؾت.
هبدُ  .99اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثٻ زٸ نٹضت ظيط اٶزبٰ ٲيقٹز:
اٮ )ٝاٶت٣ب ٬اظ ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي زي٫ط.
ة) اٶت٣ب ٬اظ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي.
تجػشُ :ٲٷٓٹض اظ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي٦ ،ٯيٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي تبثٕ ٸظاضتربٶٻټب ،ٲاؾؿبت زٸٮتي ٸ ؾبيط ٲطا٦هع آٲهٹظـ ٖهبٮي ٲهٹضز تإييهس
ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي اؾت.
هبدُ  .9:اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ اظ ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي زي٫ط ثب تٹا ١ٞٸاحسټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ٸ ٲٹا٣ٞت ؾهبظٲبٴ ٲط٦هعي زاٶكه٫بٺ ٲٷهٹٌ ثهٻ زاقهتٵ
٦ٯيٻ قطايٍ ظيط اؾت:
 .9:-6ازاٲٻ تحهي٭ ٲت٣بيي زض ٸاحس ٲجسؤ اظ ٶٓط ٲ٣طضات آٲٹظـ ثالٲبٶٕ ثبقس.
 .9:-7ٲت٣بيي حسا٢٭  64ٸاحس زضؾي ضا زض زٸضٺټهبي ٦هبضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي ٶبپيٹؾهتٻ ٸ  42ٸاحهس ضا زض زٸضٺټهبي ٦بضقٷبؾهي ٸ ٦بضقٷبؾهي اضقهس پيٹؾهتٻ ثهب ٲٹ٣ٞيهت
٪صضاٶسٺ ثبقس.
 .9:-8ٲت٣بيي حسا٢٭ ثٻ ٲيعاٴ  33زضنس ٦٭ ٸاحسټبي زٸضٺ ،ٸاحس زضؾي ثب٢يٲبٶسٺ زاقتٻ ثبقس.
 .9:-9ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات ٸاحسټبي ٪صضاٶسٺ ٲت٣بيي حسا٢٭  64ثبقس.
 .9:-:ٶٳطٺ آظٲٹٴ ٸضٸزي ٲت٣بيي اظ ٶٳطٺ آظٲٹٴ آذطيٵ ٞطز پصيطٞتٻ قسٺ ټٳبٴ ؾب ٬ٸضٸز ٞطز زض ضقتٻ ٲطثٹٌ زض ٸاحس زاٶك٫بټي ٲ٣هس ٦ٳتط ٶجبقس.
; .9:-ت٣بيبي اٶت٣ب ٬زائٱ ٸ ٲٹ٢ت ٍ٣ٞ ،اظ پبٶعزټٱ اضزيجٽكتٲبٺ تب پبيبٴ تيطٲبٺ ټط ؾب ٬تحهيٯي اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ ٲط٦عي پصيطٞتٻ ٲيقٹز.
تجػشُ .6اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ ټٷ٫بٲي نٹضت ُٗ٢ي ٲي يبثس ٦ٻ زاٶكزٹ پؽ اظ ٲٹا٣ٞت ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ ثب ٸاحس زاٶكه٫بټي ٲجهسؤ تؿهٹيٻ حؿهبة ُٗ٢هي ٦هطزٺ
ثبقس .زض ٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثٷب ثٻ يطٸضت اظ َط ٜٸاحس زاٶك٫بټي ٲجسؤ ثٻ ٸاحس زي٫ط ٲٷت٣٭ ٲي٪طزز ،اظ پطزاذت ټعيٷٻ اٶت٣ب ٬ٲٗب ٜاؾت ،اٲهب زض نهٹضتي ٦هٻ
ايٵ ٢جي٭ زاٶكزٹيبٴ ٲت٣بيي اٶت٣ب ٬ثٻ ٸاحس زي٫طي ٚيط اظ ٸاحس تٗييٵ قسٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي ثبقٷس ،ٲكٳٹ ٬پطزاذت ټعيٷٻ اٶت٣ب ٬ذٹاټٷس ثٹز.
تص٦ط  .6ثطاي ٲحبؾجٻ ټعيٷٻ اٶت٣ب 43 ٬ٸاحس زضؾي ي ٥ٶيٳؿب ٬ٲحؿٹة ٲهيقهٹز ،ٮهصا تٗهساز ٶيٳؿهب ٬ټهبي ٲهٹضز ٲحبؾهجٻ اظ ت٣ؿهيٱ تٗهساز ٸاحهسټبي زضؾهي
ثب٢يٲبٶسٺ ثط  43ثٻ زؾت ٲيآيس.
تص٦ط  . 4ٸاحسټبي زضؾي ثب٢يٲبٶسٺ ،چٷبٶچٻ  63ٸاحس زضؾي يب ثيكتط ثبقس ،ي ٥ٶيٳؿب ٬ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجػشُ  .7اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثٻ زؾت٫بٺټبي ارطايي ذبل تٗٽس زاضٶس ،ثب ضٖبيت قطايٍ ايٵ ٲبزٺ ٸ اٖالٰ ٲٹا٣ٞت زؾت٫بٺ ارطايي شيطثٍ اٲ٧بٴپصيط اؾت.

تجػشُ  .8اٶت٣ب ٬زا ٶكزٹ اظ ٸاحسټبي زاٶكه٫بټي ٲؿهت٣ط زض قهٽط تٽهطاٴ٦ ،هطد ،قهٽطضي ،ضٸزټهٵ ،ٸضاٲهيٵ ثهٻ ټطيه ٥اظ ٸاحهسټبي زاٶكه٫بټي ٸا٢هٕ زض زي٫هط
قٽطؾتبٴټب اظ ضٖبيت ٲٟبز ثٷس 5ه 25ٲؿتخٷي اؾت.
تجػشُ  .9اٶت٣ب ٬اظ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي قٽطؾتبٴټب ثٻ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٲؿت٣ط زض اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ ټٳچٷهيٵ اظ ٸاحهسټبي زاٶكه٫بټي ٦هطد ،قهٽطضي ،ضٸزټهٵ،
ٸضاٲيٵ ثٻ ٸاحسټبي ٲؿت٣ط زض قٽط تٽطاٴ حتي ثٻ نٹضت اٶت٣ب ٬ٲٹ٢ت ٲزبظ ٶيؿت ،ٲ٫هط ايٷ٧هٻ زاٶكهزٹ پهؽ اظ پصيطٞتهٻ قهسٴ زض آظٲهٹٴ ٸضٸزي ،ٸارهس ي٧هي اظ
قطايٍ شي٭ ثبقس:
اٮ )ٝٲٗٯٹ ٬يب ٲجتال ثٻ ثيٳبضي نٗتاٮٗالد قسٺ ثبقس ،ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ٶتٹاٶس ٲؿت٣الً ظٶس٪ي ذٹز ضا ازاضٺ ٶٳبيس ٸ ا٢بٲت ٸي زض حٹظٺ رٛطاٞيهبيي ٸاحهس زاٶكه٫بټي
ٲ٣هس ارتٷبةٶبپصيط ثبقس.
ة) زاٶكزٹي زذتطي ٦ٻ اظزٸاد ٦ٷس ٸ ټٳؿط ٸي زض حٹظٺ رٛطاٞيبيي ٸاحس زاٶك٫بټي ٲ٣هس ؾب٦ٵ ٸ قبٚ٭ ثبقس.
د) ٞطظٶساٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي تٳبٰ ٸ٢ت زاٶك٫بٺټب اٖٱ اظ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ،زاٶك٫بٺ ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي (٢بث٭ ش٦ط اؾت ٦ٻ اًٖهبي ټيهإت ٖٯٳهي
ؾبيط ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ثب ٲطتجٻ اؾتبزيبضي ثٻ ثبال ٲٹضز ٶٓط ٲيثبقس).
تجػشُ  .:اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ ضقتٻټبي ٖٯٹٰ پعق٧ي ،ٲُٯ٣بً ٲٳٷٹٔ اؾت ثٻ اؾتخٷبي ثٷس ة تجهطٺ  2ٲبزٺ .25
تجػشُ ; .زض ثطضؾي ت٣بيبي اٶت٣ب ٬زض نٹضت ٦خطت ت٣بيب ٸ ٲحسٸزيت پصيطـ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ،اٸٮٹيتټبيي ثٻ قطح ظيط ٲٷٓٹض ذٹاټس قس:
اٮ )ٝت٣سٰ ذٹاټطاٴ ٶؿجت ثٻ ثطازضاٴ.
ة) ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي ثيكتط.
د) زاقتٵ ٲيبٶ٫يٵ ثبالتط.
هبدُ ; .9اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض ثٻ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثهب ضٖبيهت قهطايٍ ٲٷهسضد زض ثٷهسټبي  3 ،4 ،6ٸ  2ٲهبزٺ  25ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ
اٲ٧بٴپصيط اؾت.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٴ اٶهطاٞي ؾبيط زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲت٣بيي ازاٲٻ تحهي٭ زض زاٶكه٫بٺ آظاز اؾهالٲي ،زض نهٹضتي ٦هٻ ازاٲهٻ تحههي٭ آٶهبٴ اظ ٶٓهط
ذسٲت ٸْيٟٻ ٖٳٹٲي ٸ ؾبيط ٲ٣طضات ٲٹضز ٖٳ٭ زاٶك٫بٺ ثالٲبٶٕ ثبقس ،ٲيتٹاٶٷس زض ټطي ٥اظ ٸاحسټبي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ازاٲهٻ تحههي٭ زټٷهس ،زض ايهٵ حهب ٬ثهط٨
اٶهطا ٜزائٱ اظ تحهي٭ ايٵ ٢جي٭ زاٶكزٹيبٴ ثٻ ٲٷعٮٻ ٲٹا٣ٞت ٲاؾؿٻ ٲجسؤ ٲحؿٹة ٲي٪طزز.
تجػشُ  .7چٷبٶچٻ پصيطـ زاٶكزٹ زض ٸاحس زاٶك٫بټي ٲٹضز ت٣بيب ثٻ ټط زٮي٭ ٲٳ٧ٵ ٶجبقس ،ؾبظٲبٴ ٲط٦عي ثب تٹرٻ ثٻ اٲ٧بٶبت ،ٸاحس ٲ٣هس ضا تٗييٵ ٲي٦ٷس.
هبدُ < .9ٲطاح٭ ارطايي ٲطثٹٌ ثٻ اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ ،اٖٱ اظ اٶت٣ب ٬اظ ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي ثٻ ٸاحس زي٫ط يب اظ ي ٥ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثهٻ
قطح ظيط ٲيثبقس:
 .9< – 6زاٶكزٹ ثبيس زضذٹاؾت اٶت٣ب ٬ذٹز ضا ٦تجبً حسا٢٭ ؾٻ ٲبٺ ٢ج٭ اظ قطٸٔ ؾب ٬تحهيٯي ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲجسؤ تؿٯيٱ ٦ٷس.

 .9<– 7ٸاحس ٲجسؤ زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ثب اٶت٣ب ،٬حسا٦خط ْط ٜي ٥ټٟتٻ اظ تبضيد ٸنٹ ٬ت٣بيب ،ٲٹا٣ٞت ذهٹز ضا ټٳهطاٺ ت٣بيهب ٸ ضيهع ٶٳهطات زاٶكهزٹ ثهٻ ٸاحهس
ٲ٣هس اضؾب ٬ٲي زاضز ٸ ٸاحس ٲ٣هس ٲ٧ٯ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜي ٥ټٟتٻ اظ تبضيد زضيبٞت ٲساض ،٤ٶٓط ذٹز ضا ټٳطاٺ ثب ٦ٯيٻ ٲساض ٤ثٻ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶكه٫بٺ
اضؾب ٬ٶٳبيس .ؾبظٲبٴ ٲط٦عي تهٳيٱ ٶٽبيي ضا ثٻ ٸاحسټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس اٖالٰ ٲي٦ٷس.
تجػشُ  .6زا ٶكزٹيبٴ ؾبيط ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ثبيس ت٣بيبي اٶت٣ب ،٬ٲٹا٣ٞت ٲاؾؿٻ ٲجسؤ يب ثط ٨اٶهطا ،ٜضيع ٶٳطات ٸ ؾبيط ٲساض ٤ٲهٹضز ٶيهبظ ضا زض ٲٽٯهت
اٖالٰ قسٺ ٞٹ ٠ثٻ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي تؿٯيٱ ٶٳبيٷس.
تجػشُ  .7زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ ثب اٶت٣ب ،٬اٖالٰ ٶٓط ٶٽبيي ٲٷٹٌ ثٻ پطزاذت ټعيٷٻ ٲطثٹٌ تٹؾٍ ٲت٣بيي ٸ اضايٻ ضؾيس ثبٶ٧ي اظ َطي ١ٸاحهس
شيطثٍ ثٻ زٞتط اٲٹض زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
تجػشُ  .8زٞتط اٲٹض زاٶكزٹيي پؽ اظ ثطضؾي ٲساض ،٤حسا٦خط ي ٥ټٟتٻ ٢ج٭ اظ اتٳبٰ ٲٽٯت ٶبٰٶٹيؿي ٶيٳؿب ٬ٲطثٹٌ ٶتيزٻ ضا ثهٻ ٸاحهس زاٶكه٫بټي شيهطثٍ اٖهالٰ
ٲي٦ٷس.
هبدُ = .9زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي ثٻ ٸاحس زي٫طي زض ټٳبٴ ضقتٻ ٸ ٲ ُٕ٣تحهيٯي ٢جٯي (ثسٸٴ تٛييط ضقتٻ ٸ تٛييط ٪هطايف ٸ ثهسٸٴ قهط٦ت زض آظٲهٹٴ
ٸضٸزي ٸ ثب ٲزٹظ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي) ٲٷت٣٭ ٲي٪طزٶس ،تٳبٰ ٶٳطات زضؾي آٶبٴ اٖٱ اظ ٢جٹٮي يهب ضزّي ٸ ؾهٹاث  ١آٲٹظقهي آٶهبٴ اظ ٮحهبِ ٲكهطٸَي ٸ ٲهٹاضز زي٫هطٖ ،يٷه ًب زض
ؾٹاث ١آٶٽب زض ٸاحس ٲ٣هس يجٍ ٸ زض ٦بضٶبٲٻ ٸي حجت ٲي٪طزز .زض ايٵ حب٦ ٬ٯيٻ ٸاحسټبي زضؾي ٪صضاٶهسٺ قهسٺ ٢جٯهي ثهب ٶٳهطٺ زٺ ٸ ثهبالتط ،زض ٸاحهس ٲ٣ههس پصيطٞتهٻ
ٲيقٹز .ايٵ ٢جي٭ زاٶكزٹيبٴ ٲكٳٹ ٬پطزاذت ټعيٷٻ اٶت٣ب ٬ثطاثط آذطيٵ تٗطٞٻ زاٶك٫بٺ ذٹاټٷس ثٹز.
تجػشُ :ٸاحسټبي زضؾي ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹيبٴ اٶت٣بٮي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٦ 28ٻ تٹؤٰ ثب تٛييط ضقتٻ يب تٛييط ٪طايف ثبقٷس ٸ ٶيع زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ َطيه ١قهط٦ت زض
آظٲٹٴ ٲزسز ،پصيطٞتٻ ٲيقٹٶس ثب ضٖبيت ٲٟبز ٲبزٺ  13ايٵ آييٵٶبٲٻ تٹؾٍ ٪طٸٺ آٲٹظقي شيطثٍ ٸ ٲتك٧٭ اظ حهسا٢٭ ؾهٻ ًٖهٹ ټيهإت ٖٯٳهي آٴ ضقهتٻ زض ٸاحهس
زاٶك٫بټي ٲ٣هس ٲٗبزٮؿبظي ٲي٪طزز .اظ ايٵ ٢جي٭ زاٶكزٹيبٴ ټعيٷٻ اٶهطا ٜثطاثط آذطيٵ تٗطٞٻ زاٶك٫بٺ زضيبٞت ذٹاټس قس.
هبدُ > .9ٲسضٞ ٤طاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹي اٶت٣بٮي زض ټط حب ٬تٹؾٍ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲ٣هس نبزض ٲيقٹز.
هبدُ  .:1اٶت٣ب ٬زاٶكزٹ زض َٹ ٬ٲست تحهي٭  ٍ٣ٞثطاي ي٧جبض ٲزبظ اؾت.
هبدُ  .:6زض نٹضتي ٦ٻ اٶت٣ب ٬تٹؤٰ ثب تٛييط ضقتٻ يب تٛييط ٪طايف ثبقس ،ضٖبيت ٲ٣طضات ٲٷسضد زض ٞهٹ ٬اٶت٣ب ٬ٸ تٛييط ضقتٻ اٮعاٲي اؾت.

فػل دٍاصدّن :داًطدَي هيْوبى

هبدُ  .:7زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس ثطذي اظ زضٸؼ ذٹز ضا زض ي٧ي اظ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ثب زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲٹضز تإييس ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲهٹظـ
ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ثٻ ٖٷٹاٴ ٲيٽٳبٴ ث٫صضاٶس .تحهي٭ ثٻ نٹضت ٲيٽٳبٴ ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ زاٶكزٹ زض ٸاحهس ٲجهسؤ حهسا٢٭  64ٸاحهس
زضؾي ضا ثب ٲٹ٣ٞيت ٪صضاٶسٺ ثبقس ثب تٹا ١ٞٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس ٸ ٲٹا٣ٞت ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ اٲ٧بٴپصيط اؾت.
هبدُ  .:8تحهي٭ زاٶكزٹ ثٻ نٹضت ٲيٽٳبٴ زض ٶيٳؿب ٬اٸ ٬تحهي٭ ٲزبظ ٶيؿت.

هبدُ  .:9زاٶكزٹ ٲزبظ اؾت زض َٹ ٬ٲست تحهي٭ حؿت ٲهٹضز ،يه ٥ٶيٳؿهب ٬زض زٸضٺټهبي ٦هبضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي ٶبپيٹؾهتٻ ،زٸ ٶيٳؿهب ٬زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي
پيٹؾتٻ ٸ ؾٻ ٶيٳؿب ٬زض ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ثٻ نٹضت ٲيٽٳبٴ تحهي٭ ٶٳبيس.
هبدُ  .::زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲجسؤ ٶتٹاٶس ثًٗي اظ زضٸؼ ارجبضي زٸضٺ ضا زض ي ٥ٶيٳؿب ٬ٲٗيٵ ٖطيٻ ٶٳبيس ،زاٶكزٹ ٲهيتٹاٶهس ثهب نهالحسيس ٸاحهس
زاٶك٫بټي ٲجسؤ ٸ ٲٹا٣ٞت ٸاحس زاٶك٫بټي ٲ٣هس  ٍ٣ٞثطاي ي٧جبض زض َٹ ٬زٸضٺ تحهي٭٦ ،ٳتط اظ حسا٢٭ ٸاحسټبي زضؾي ٲزبظ تٗييٵ قهسٺ زض يه ٥ٶيٳؿهب ٬ضا زض
ٸاحس يب ٸاحسټبي زي٫ط زاٶك٫بټي ث٫صضاٶس .زض ايٵ حب ٬زاٶكزٹ ٲٹْ ٝثٻ پطزاذت قٽطيٻ حبثت ثٻ ٸاحس ٲجسؤ ٸ قٽطيٻ ٲتٛيط آٴ زضٸؼ ضا ثٻ ٸاحس ٲ٣ههس ذٹاټهس
ثٹز.
هبدُ ; .:اٶتربة ٸاحسټبي زضؾي زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ ثبيؿتي ثب ٶٓط ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ زض ٸاحس زاٶك٫بټي ٲجسؤ اٶزبٰ قٹز.
تجػشُ :زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ ٖالٸٺ ثط پطزاذت قٽطيٻ حبثت ٸ ٲتٛيط ټط ٶيٳؿب ٬ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲ٣هس ،ثبيؿتي قٽطيٻ حبثهت آٴ ٶيٳؿهب ٬ضا ثهٻ ٸاحهس ٲجهسؤ ٸ ټعيٷهٻ
اٶت٣ب ٬ٲٹ٢ت ضا ثطاثط آذطيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطثٹٌ اظ َطي ١ٸاحس ٲجسؤ ثٻ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ ثپطزاظز.
هبدُ < .:ٸاحسټبي ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ زض ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٲ٣هسٖ ،يٷبً زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكهزٹ حجهت ٲهيقهٹز ٸ ٶٳهطات آٶٽهب زض ٲحبؾهجٻ ٲيهبٶ٫يٵ
ٶيٳؿب ٬ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات ٸي ٲٷٓٹض ٲي٪طزز.
تجػشُ :ٸاحس ٲجسؤ ،اٮعاٲبً ٶٳطات زضٸؼ ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ ٲطا اظ ٸاحس ٲ٣هس اؾتٗالٰ ٸ پؽ اظ اَٳيٷهبٴ اظ نهحت آٴ زض ؾهٹاث ١تحههيٯي زاٶكهزٹ
ٲٷٓٹض ٲيٶٳبيس.
هبدُ = .:زض ټط نٹضت ٲسضٞ ٤طاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ تٹؾٍ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲجسؤ نبزض ذٹاټس قس.

فػل سيضدّن :تغييش سضتِ

هبدُ > .:زاٶكزٹ زض َٹ ٬زٸضاٴ تحهي٭ زض نٹضت زاقتٵ ٦ٯيٻ قطايٍ ظيط ثب ٲٹا٣ٞت ٸاحس زاٶك٫بټي ٲطثهٹٌ ٸ تههٹيت ؾهبظٲبٴ ٲط٦هعي ٲهيتٹاٶهس ثهٻ ضقهتٻ
زي٫طي زض ټٳبٴ ٪طٸٺ آظٲبيكي (ٲٷٓٹض آظٲٹٴ ٸضٸزي) تٛييط ضقتٻ زټس.
6ـ> .:ازاٲٻ تحهي٭ ٲت٣بيي زض ضقتٻ ٢جٯي اظ ٶٓط ٲ٣طضات آٲٹظقي ثالٲبٶٕ ثبقس.
7ـ> .:ٲت٣بيي حسا٢٭  64ٸاحس زض زٸضٺ ٦بضزاٶي ٸ  42ٸاحس زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ضا ٪صضاٶسٺ ثبقس.
8ـ> .:ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٸاحسټبي ٪صضاٶسٺ ٲت٣بيي ٦ٳتط اظ  64ٶجبقس.
9ـ> .:ٶٳطٺ آظٲٹٴ ٸضٸزي ٲت٣بيي اظ ٶٳطٺ آظٲٹٴ آذطيٵ ٞطز پصيطٞتٻ قسٺ زض ضقتٻ ٲٹضز ت٣بيب زض ټٳبٴ ؾب ٬ٸضٸز ٞطز ثٻ زاٶك٫بٺ ٦ٳتط ٶجبقس.
:ـ> .:ثب تٹرٻ ثٻ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ٲت٣بيي اٲ٧بٴ ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي ضقتٻ رسيس ضا زاقتٻ ثبقس.
تجػشُ  .6تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثٻ زؾت٫بٺټبي ارطايي ذبل تٗٽس زاضٶس ،ثب ضٖبيت ٦ٯيٻ قطايٍ ايٵ ٲبزٺ ٸ اٖالٰ ٲٹا٣ٞت زؾت٫بٺ ارطايي شيطثٍ اٲ٧هبٴپهصيط
اؾت.
تجػشُ  .7تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ ٲزبظ ٶيؿت.
تجػشُ  .8تٛييط ضقتٻ ثٻ ضقتٻټبيي ٦ٻ زض يٹاثٍ ٪عيٷف آٶٽب ٲحسٸزيت ٸضٸزي پيفثيٷي قسٺ ،ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ احطاظ قطايٍ ٲطثٹٌ اؾت.
هبدُ  .;1زاٶكزٹ زض ټطي ٥اظ ٲ٣بَٕ تحهيٯي تٷٽب ي٧جبض ٲيتٹاٶس تٛييط ضقتٻ زټس.
هبدُ  .;6زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ثب ت٣بيبي تٛييط ضقتٻ ،زاٶكزٹ ٲٹْ ٝاؾت زض اٸ ٬ٶيٳؿب ،٬زض ضقتٻ رسيس ٶبٰٶٹيؿي ٦ٷس.
تجػشُٖ :سٰ ٶبٰٶٹيؿي زاٶكزٹ زض ضقتٻ رسيس ثٻ ٲٷعٮٻ اٶهطا ٜاظ تٛييط ضقتٻ تٯ٣ي ٲي٪طزز ٸ زاٶكزٹ زض َٹ ٬زٸضاٴ تحهي٭ ح ١تٛييط ضقتٻ ٲزسز ٶرٹاټس زاقت.
هبدُ  .;7چٷبٶچٻ تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹ ،اٶت٣ب ٬ٸي ضا اظ ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي زي٫ط ايزبة ٦ٷس ،ٲت٣بيي ٖالٸٺ ثط زاضا ثٹزٴ قطايٍ تٛييهط ضقهتٻ،
ثبيس ٸارس قطايٍ اٶت٣ب ٬ٶيع ثبقس.
هبدُ  .;8ٸاحسټبي زضؾي ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹ ،تٹؾٍ ٪طٸٺ آٲٹظقي ضقتٻ ٲٹضز ت٣بيب ،ثطضؾي ٸ ثطاثط يٹاثٍ (ٲبزٺ  13ايٵ آييٵٶبٲٻ) ٲٗبزٮؿبظي ٲي٪طزز.
تجػشُ  .6چٷبٶچٻ تٗساز ٸاحسټبي زضؾي يب زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺ اظ زاٶكزٹ ،ثيف اظ تٗساز ٸاحسټبي زضؾهي ټٳهبٴ زضؼ يهب زضٸؼ زض ضقهتٻ رسيهس ثبقهس ،تٗهساز
ٸاحسټبي آٴ زضؼ يب زضٸؼ زض ضقتٻ رسيس ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس.
تجػشُ  .7زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺ ،زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ حجت ٸ ٶٳطات آٶٽب زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات زض پبيبٴ تحهي٭ ٲٷٓٹض ٲي٪طزز.
تجػشُ  .8زض نٹضتي ٦ٻ تٗساز ٸاحسټبي پصيطٞتٻ ٶكسٺ زاٶكزٹ زض حسي ثبقس ٦ٻ اٲ٧هبٴ ٪صضاٶهسٴ ٸاحهسټبي ٲهٹضز ٶيهبظ ضقهتٻ رسيهس ضا زض َهٹ ٬ٲهست ٲزهبظ
تحهي٭ اظ زاٶكزٹ ؾٯت ٦ٷس ،تٛييط ضقتٻ ٖٳٯي ٶرٹاټس قس.

هبدُ  .;9چٷبٶچٻ زاٶكزٹ زض زٸضاٴ تحهي٭ زچبض ثيٳبضي يب ؾبٶحٻاي ٪طزز ٦ٻ تٹاٶبيي ازاٲٻ تحهي٭ زض آٴ ضقتٻ ٸ يب ثٽطٺ٪يطي اظ ٦بضايي حبنه٭ اظ آٴ ضا َجه١
ٶٓط ٦ٳيؿيٹٴ پعق٧ي زاٶك٫بٺ ،اظ زؾت ثسټس ،ٲي تٹاٴ ثط اؾبؼ ٲٟبز ايٵ ٞه٭ ثٻ ضقتٻ زي٫طي ٦ٻ ٲتٷبؾت ثب ٶعزي٥تهطيٵ ضقهتٻ اظ ٮحهبِ ٶٳهطٺ آظٲهٹٴ زض ټٳهبٴ
٪طٸٺ آظٲبيكي ثبقس ،تٛييط ضقتٻ زټس .زض ايٵ حب ٬زاٶكزٹ اظ ضٖبيت ٲ٣طضات ٲبزٺ ( 53ثٻ اؾتخٷبء ثٷس  )6ٸ ٲبزٺ  14ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲٗب ٜٲيثبقس.
تجػشُ :زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٶ٣م ًٖٹ يب ثيٳبضي زاٶكزٹ ثٻ ٪ٹٶٻاي ثبقس ٦ٻ ٸي زض ټيچ ي ٥اظ ضقتٻټبي ٪طٸٺ آظٲبيكي ٲطثٹٌ ٶتٹاٶس ازاٲٻ تحههي٭ زټهس ،قهٹضاي
آٲٹظقي ٸاحس زاٶك٫بټي ٲطثٹٌ ،پؽ اظ ثطضؾي ٦بٲ٭ ت٣بيبي زاٶكزٹ ،پيكٷٽبز ذٹز ضا زض ٲٹضز تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹ ثهٻ ٪هطٸٺ آظٲبيكهي زي٫هط ثهٻ ټٳهطاٺ ٲهسض٤
ٲٹضز اؾتٷبز رٽت َطح زض قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ،ثٻ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي اضؾب ٬ٲي٦ٷس ،تهٳيٱ قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ الظٰاالرطا ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .;:ٲت٣بيي تٛييط ضقتٻ ثبيس زضذٹاؾت ذٹز ضا ثٻ اٶًٳبٰ ٲساض ٤الظٰ حسا٢٭  1ټٟتٻ پيف اظ قطٸٔ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٻ آٲهٹظـ ٸاحهس زاٶكه٫بټي ٲطثهٹٌ
تؿٯيٱ ٶٳبيس.
هبدُ ;; .آٲٹظـ ٸاحس زاٶك٫بټي حسا٦خط ْط ٜٲست ي ٥ټٟتٻ اظ تبضيد زضيبٞت ت٣بيب ،زضذٹاؾت ٲت٣بيي ضا ٲٹضز ثطضؾي ٢هطاض زازٺ ٸ پطٸٶهسٺ ت٧ٳيه٭ قهسٺ
زاٶكزٹ ضا ثٻ ټٳطاٺ ضيع ٶٳطات ،ثط حؿت ٲٹضز ثٻ ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲٹضز ت٣بيب يب قٹضاي آٲٹظقي ٸاحس زاٶك٫بټي اضؾب ٬ٲي٦ٷس٪ .طٸٺ يهب قهٹضاي آٲٹظقهي ٸاحهس
زاٶك٫بټي ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط زٸ ټٟتٻ اظ تبضيد زضيبٞت ٲساض ،٤ٶتيزٻ ضا ثٻ آٲٹظـ ٸاحهس زاٶكه٫بټي اٖهالٰ ٦ٷهس .زض نهٹضت ٲٹا٣ٞهت ثهب تٛييهط ضقهتٻ ،ٸاحهس
زاٶك٫بټي ٲطاتت ضا ثٻ ټٳطاٺ ٦ٯيٻ ٲساض ،٤رٽت تهٹيت ٶٽبيي ثٻ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي اضؾب ٬ٲي٦ٷس .ؾبظٲبٴ ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط يه ٥ټٟتهٻ ٢جه٭ اظ قهطٸٔ
ٶبٰٶٹيؿي ،ٶتيزٻ ضا ثٻ ٸاحس زاٶك٫بټي اٖالٰ زاضز.
(يبزآٸضيٞ :ه٭ ؾيعزټٱ زض حب ٬حبيط زض زاٶك٫بٺ ارطا ٶٳيقٹز).

فػل چْبسدّن :هؼبدلسبصي ٍاحذّبي دسسي گزساًذُ ضذُ پزيشفتِ ضذگبى آصهَى ٍسٍدي

هبدُ <; .ٲٗبزٮؿبظي ٸاحسټبي زضؾي ٪صضاٶسٺ قسٺ ،پصيطٞتٻ قس٪بٶي ٦ٻ ٢جالً زضٸؾي ضا زض ي٧ي اظ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٸ ؾبيط ٲاؾؿبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٲٗتجهط
زاذ٭ ٸ ذبضد اظ ٦كٹض ٪صضاٶسٺاٶس ،ٲكطٸٌ ثٻ قطايٍ ظيط اؾت:
6ـ<; .زاٶكزٹ ثب تٹرٻ ثٻ ؾٹاث ١تحهيٯي ذٹز ،ٲزبظ ثٻ تحهي٭ زض ضقتٻ رسيس ثبقس.
7ـ<; .زاٶكزٹ اظ َطي ١آظٲٹٴ ؾطاؾطي ٸاضز زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ٲطثٹٌ قسٺ ثبقس.
8ـ<; .ٶٳطات زضٸؼ ٪صضاٶسٺ قسٺ زاٶكزٹ زض ٲ٣بَٕ تحهيٯي ي٧ؿبٴ حسا٢٭  64ٸ اظ ٲ٣بَٕ تحهيٯي پبييٵتط ثٻ ثبالتط  62ثبقس.
9ـ<; .زضٸؼ ٪صضاٶسٺ قسٺ ٢جٯي اظ ٶٓط تٗساز ٸاحس زضؾي ٦ٳتط اظ تٗساز ٸاحس زضؾي زٸضٺ رسيس ٶجبقس.
:ـ<; .ثيف اظ  5ؾب ٬اظ پبيبٴ آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸي تب ظٲبٴ پصيطـ زض ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي رسيس ٶ٫صقتٻ ثبقس .زض ٚيهط ايهٵ نهٹضت زضٸؼ ٖٳهٹٲي ثهب
حسا٢٭ ٶٳطٺ  62ٸ ؾبيط زضٸؼ ثب حسا٢٭ ٶٳطٺ ٪ 61صضاٶسٺ قسٺ ثبقس.
;ـ<; .ٲحتٹاي آٲٹظقي زضٸؼ ٪صضاٶسٺ قسٺ ،حسا٢٭  83زضنس ثب ٲحتٹاي زضٸؼ ٲكبثٻ زض ضقتٻ رسيس ٲُبث٣ت زاقتٻ ثبقس.
تجػشُ  .6حسا٦خط تٗساز ٸاحسټبي ٢بث٭ پصيطـ ٲٗبز ٬ٸاحسټبي زضؾي زٸضٺ رسيس ذٹاټس ثٹز.

تجػشُ  .7ٲٗبزٮؿبظي زضٸؼ ،تٹؾٍ ٪طٸٺ آٲٹظقي شيطثٍ زض ٸاحسټبي زاٶك٫بټي پصيطٶسٺ زاٶكزٹ ثب ضٖبيت ٲٹاضز ٞٹ ٠اٶزبٰ ٲيقٹز.
تجػشُ  .8ٶٳطات زضٸؼ پصيطٞتٻ قسٺٖ ،يٷبً زض ٦بضٶبٲٻ زاٶكزٹ حجت ٲيقٹز ٸ زض تٗييٵ ٲيبٶ٫يٵ ٶيٳؿب ٬ٲحبؾجٻ ٶٳي٪طزز ،ٸٮي زض ٲحبؾجٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳهطات زض
پبيبٴ زٸضٺ ٲٷٓٹض ذٹاټس قس.
تجػشُ  .9ثٻ اظاي ټط  43ٸاحس زضؾي ٲٗبزٮؿبظي ٸ پصيطٞتٻ قسٺ ،ي ٥ٶيٳؿب ٬ٸ ٦ؿطي اظ ٸاحسټبي ثب٢يٲبٶسٺ ٦ٻ اظ  64ٸاحس ٦ٳتهط ٶجبقهس ٶيهع يه ٥ٶيٳؿهب ٬اظ
ٲست ٲزبظ تحهي٭ ٦ؿط ٲي٪طزز.
تجػشُ  .:ټعيٷٻ ٲٗبزٮؿبظي ټط ٸاحس زضؾي ثطاثط قٽطيٻ ٲتٛيط زضؼ ٲطثٹٌ ،ٲُبث ١ثب آذطيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٽطيٻ ٲيثبقس.

فػل پبًضدّن :فشاغت اص تحػيل

هبدُ =; .زاٶكزٹيي ٦ٻ ي٧ي اظ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ٦ ،بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ضا ثب تٹرٻ ثٻ ٲزٳٹٖٻ قطايٍ ظيهط ٪صضاٶهسٺ
ثبقسٞ ،بض٘اٮتحهي٭ قٷبذتٻ قسٺ ٸ ٲيتٹاٶس ٲسض ٤ذٹز ضا زضيبٞت ٶٳبيس.
6ـ=; .اظ َطي ١قط٦ت ٸ ٢جٹٮي زض آظٲٹٴ ؾطاؾطي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٸ يب ثط اؾبؼ آييٵٶبٲٻ اٶت٣ب ،٬ثٻ زٸضٺ ضاٺ يبٞتٻ ثبقس.
7ـ=;٦ .ٯيٻ ٸاحسټبي زضؾي ضقتٻ ٲطثٹَٻ يب ثطاثط ؾطٞه٭ ٲهٹة ٸ َج ١ثطٶبٲٻ ٲٗٳٹ ٬زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثب ٲٹ٣ٞيت ٪صضاٶسٺ ثبقس.
8ـ=; .ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات زاٶكزٹ زض پبيبٴ زٸضٺ تحهي٭ حسا٢٭  64ثبقس.
هبدُ >; .تبضيد ٞطاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹ حسا٦خط تب  65ضٸظ پؽ اظ آذطيٵ اٲتحبٴ زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي يب زٸضٺ تبثؿتبٶي ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ :زض ٲٹاضزي ٦ٻ اٶزبٰ ٦بضآٲٹظي ٸ يب زٞبٔ اظ پبيبٴٶبٲٻ ٲٹذط زض تبضيد آذطيٵ اٲتحبٴ ثبقس ،تبضيد اذيط ٲالٞ ٤طاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹ ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .<1ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٲٹْٟٷس ،حسا٦خط َي  1ټٟتٻ ،اظ تبضيد ٞطاٚت اظ تحهي٭ زاٶكزٹ ٶؿجت ثٻ نهسٸض ٪هٹاټيٶبٲهٻ ٲٹ٢هت ا٢هساٰ ٦هطزٺ٦ ،ٯيهٻ ؾهٹاث ١تحههيٯي ٸ
٦بضٶبٲٻټبي ٶيٳؿبٮٻ تحهيٯي آٶبٴ ضا َجٞ ١طٰټبي ٲطثٹَٻ ثٻ ؾبظٲبٴ ٲط٦عي اضؾب ٬زاضٶس.
هبدُ  .<6اُٖبي ٲسض ٤تحهيٯي ،ثط اؾبؼ ؾٹاث ١ٸ ٲساض ٤ٲطثٹٌ اظ َطي ١ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ ثٻ تطتيت ظيط نٹضت ذٹاټس ٪طٞت:
6ـ .<6تإييس ٪ٹاټي ٶبٲٻ ٲٹ٢ت ٞطاٚت اظ تحهي٭ ،پؽ اظ ثطضؾي ؾٹاث ١تحهيٯي زاٶكزٹيبٴ ،ثط اؾبؼ ثطٶبٲٻ ٸ ٲ٣طضات آٲٹظقي ٲهٹة زاٶك٫بٺ.
7ـ .<6نسٸض زاٶكٷبٲٻ ٞبض٘اٮتحهيالٴ پؽ اظ َي ٲطاح٭ ٲطثٹٌ ،حسا٦خط ْط ٜؾٻ ٲبٺ اظ تبضيد تإييس ٪ٹاټيٶبٲٻ ٲٹ٢ت نٹضت ٲي٪يطز.
تجػشُ  .6اضظقيبثي ؾٹاث ١تحهيٯي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ازاٲٻ تحهي٭ آٶٽب ثط اؾبؼ ٲ٣طضات ايٵ آييٵٶبٲٻ اٲ٧بٴپصيط ٶجبقس ،ٸ يهب ثهٻ زٮيه٭ آٲٹظقهي اٲ٧هبٴ ٞطاٚهت اظ
تحهي٭ زض ٲ ُٕ٣ٲطثٹٌ ضا ٶساقتٻ ثبقٷس ،ٸ يب ثٻ َٹض ٦ٯي ٲبي٭ ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ ٶجبقٷس ،ثط حؿت ٲٹضز ثٻ تطتيت ظيط اٶزبٰ ذٹاټس قس:
اٮ )ٝآٴ ٪طٸٺ اظ ٲ٣تًيبتي ٦ٻ حسا٢٭  623ٸاحس زضؾي ضا زض ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي اضقس پيٹؾهتٻ ثهب ٶٳهطٺ ٢جهٹٮي ٪صضاٶهسٺاٶهس ،ٲكهطٸٌ ثهط آٶ٧هٻ زض َهٹ ٬زٸضاٴ
تحهي٭ زض قٳٹ ٬تجهطٺ  6ٲبزٺ  38ايٵ آييٵٶبٲٻ ٢طاض ٶ٫طٞتٻ ثبقٷس ،ٲسض٦ ٤بضقٷبؾي زض ضقتٻ ،زض ٚيط ايٵ نٹضت ثط اؾبؼ ٲهٹثٻ ؾيهسٸټكتٳيٵ رٯؿٻ ،ٲهٹضخ
 32/3/64قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٲسض٦ ٤بضقٷبؾي نبزض ذٹاټس قس.

ة) ثٻ آٴ زؾتٻ اظ ٲت٣بييبٶي ٦ٻ حسا٢٭  85ٸاحس زضؾي ضا زض ي٧ي اظ ٲ٣بَٕ ٦بضقٷبؾي اضقهس پيٹؾهتٻ ٸ ٦بضقٷبؾهي ٪صضاٶهسٺاٶهس ،ٲهسض٦ ٤هبضزاٶي زض ضقهتٻ
ٲطثٹٌ اُٖبء ذٹاټس قس.
د) ثب آٴ زؾتٻ اظ ٲت٣بييبٶي ٦ٻ حسا٢٭  33ٸاحس زضؾي ضا زض ي٧ي اظ ٲ٣بَٕ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ٸ ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ٪صضاٶسٺاٶس ،ٲسض٦ ٤بضزاٶي ٖٳهٹٲي
اُٖبء ذٹاټس قس.
تجػشُ  .7نسٸض ٲسض ٤ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲكٳٹ ٬تجهطٺ  ، 6نطٞبً ثط اؾبؼ زضذٹاؾت ٦تجي ٲت٣بيي اٶزبٰ ٲيقهٹز .ؾهبظٲبٴ ٲط٦هعي زاٶكه٫بٺ ْهط ٜيه ٥ٲهبٺ اظ
تبضيد زضيبٞت ت٣بيب ٶؿجت ثٻ تإييس ٲسض ٤نبزضٺ اظ َط ٜٸاحس زاٶك٫بټي ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز.
تجػشُ  .8زاٶكزٹيبٴ ٸضٸزي ؾب ٬تحهيٯي  31 - 33ثٻ ثٗس ٦ٻ ثٻ ٮحبِ ٲكطٸٌ قسٴ ثيف اظ حسٶهبة ،اظ ازاٲٻ تحهي٭ زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾهي ٲحهطٸٰ ٲهيقهٹز
زض نٹضتي ٦ٻ ٸاحسټبي زضؾي ٲ ُٕ٣تحهيٯي پبييٵ تط ضقتٻ ٲطثٹٌ ضا تب ؾ ٝ٣ٲزبظ ،ثب ٲٹ٣ٞيت ٪صضاٶسٺ ثبقس ،ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ٶٳطات آٶٽب زض ايٵ ٸاحسټب ٦ٳتهط اظ
 64ٶجبقس ،ٲيتٹاٶٷس ثب ضٖبيت ؾبيط ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ،ٲسض ٤ٲطؾٹٰ ٲ ُٕ٣تحهيٯي پبييٵتط ضا زض آٴ ضقتٻ تحهيٯي زضيبٞت ٶٳبيٷس .زض نهٹضتي ٦هٻ ضقهتٻ تحههيٯي
زاٶكزٹ زض ٲ ُٕ٣تحهيٯي پبييٵتط ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس ،ٲيتٹاٶٷس ثب ٶٓط ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ثٻ ي٧ي اظ ضقتٻټبي ٶعزي ٥ثٻ ضقتٻ تحهيٯي ذٹز ،زض ٲ ُٕ٣تحههيٯي
پبييٵتط ثب ٲٹا٣ٞت ؾبظٲبٴ ٲط٦عي زاٶك٫بٺ تٛييط ضقتٻ زټس ٸ پؽ اظ تُجي ١ٸاحسټب ثب ضقتٻ رسيس ٸ ثب ٪صضاٶهسٴ ٸاحهسټبي ٦ٳجهٹز ٸ ضٖبيهت زي٫هط ٲ٣هطضات زض آٴ
ضقتٻٞ ،بض٘اٮتحهي٭ قٹٶس .ثسيٽي اؾت تُجي ١ٸاحسټب ٸ تٗييٵ زضٸؼ ٦ٳجٹز ،ثط ٖٽسٺ ٪طٸٺ آٲٹظقي ضقتٻ رسيس اؾت.
ثٷس (اٮ )ٝتجهطٺ  -3زض نٹضتي ٦ٻ ٲ ُٕ٣تحهيٯي زاٶكزٹ٦ ،بضزاٶي ثبقس اظ تحهي٭ ٲحطٸٰ ٸ اذطاد ٲي٪طزز.
ثٷس (ة) تجهطٺ  -3ٲت٣بييبٶي ٦ٻ زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي يب ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ تحهي٭ ٶٳٹزٺاٶس ٸ ٶٳيتٹاٶٷس زض زٸضٺټبي ٲعثٹض ازاٲٻ تحهي٭ زټٷس ،ٸ يب ٲبيه٭
ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ ٶجبقٷس ،ثب ضٖبيت تجهطٺ  3ٲيتٹاٶٷس اظ ٲ٦ ُٕ٣بضزاٶي ٞبض٘اٮتحهي٭ ٪طزٶس.
ثٷس (د) تجهطٺ  - 3زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ٦ٻ ثيف اظ  623ٸاحس زضؾي ثب حهسا٢٭ ٲيهبٶ٫يٵ ٶٳهطات ٪ 64صضاٶهسٺ ثبقهٷس ،زض نهٹضتي ٦هٻ ثهٻ
زاليٯي اظ تحهي٭ ٲٷٕ قٹٶس ،ٸ يب ٲبي٭ ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ ٶجبقٷس ،حؿت ٲٹضز ثب زضذٹاؾت ذٹز ،ٲهيتٹاٶٷهس ثهب ٲهسض٦ ٤بضقٷبؾهي ،زض ضقهتٻ ٲطثهٹٌ ٞهبض٘اٮتحههي٭
٪طزٶس.

فػل ضبًضدّن :تمَين داًطگبّي

هبدُ  .<7ظٲبٴثٷسي ٗٞبٮيتټبي آٲٹظقي ؾبالٶٻ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي زض ٦ٯيٻ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ثٻ تطتيت ظيط اٶزبٰ ٲي٪طزز:
6ـ .<7ٶيٳؿب ٬اٸ:٬
 ٶبٰٶٹيؿي زض چٽبضٲيٵ ټٟتٻ قٽطيٹضٲبٺ قطٸٔ زضؼ اظ اٸ ٬ٲٽطٲبٺ ٶبٰٶٹيؿي ثب تإذيط زض ٶرؿتيٵ ټٟتٻ ٲٽطٲبٺ -حص ٜٸ ايبٞٻ زض ټٟتٻ زٸٰ ٲٽطٲبٺ

 حص ٜايُطاضي زض ټٟتٻ يبظزټٱ پبيبٴ زضؼ ،آذطيٵ ضٸظ ټٟتٻ قبٶعزټٱ اٲتحبٶبت َي حسا٦خط زٸ ټٟتٻ پؽ اظ پبيبٴ زضؼ7ـ .<7ٶيٳؿب ٬زٸٰ:
 ٶبٰٶٹيؿي زض ؾٹٲيٵ ټٟتٻ ثٽٳٵٲبٺ آٚبظ زضؼ اظ چٽبضٲيٵ ټٟتٻ ثٽٳٵٲبٺ ٶبٰٶٹيؿي ثب تإذيط زض چٽبضٲيٵ ټٟتٻ ثٽٳٵٲبٺ حص ٜٸ ايبٞٻ زض ټٟتٻ اٸ ٬اؾٟٷسٲبٺ حص ٜايُطاضي زض ټٟتٻ آذط اضزيجٽكتٲبٺ پبيبٴ زضؼ ،آذطيٵ ضٸظ ټٟتٻ آذط ذطزازٲبٺ اٲتحبٶبت َي حسا٦خط زٸ ټٟتٻ اظ پبيبٴ زضؼتجػشُ :تُٗيالت ٶٹضٸظي رعٸ ٲست آٲٹظـ ٶيٳؿب ٬زٸٰ ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.
8ـ .<7زٸضٺ تبثؿتبٶي:
 ٶبٰٶٹيؿي َي زٸ ضٸظ زض ټٟتٻ ؾٹٰ تيطٲبٺ آٚبظ زضؼ اظ چٽبضٲيٵ ټٟتٻ تيطٲبٺ پبيبٴ زضؼ ،آذطيٵ ضٸظ ټٟتٻ قكٱ زٸضٺ اٶزبٰ اٲتحبٶبت َي ي ٥ټٟتٻ پؽ اظ پبيبٴ زضؼهبدُ  .<8زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثطاثط ت٣ٹيٱ زاٶك٫بټي ثب تإذيط حجتٶبٰ ٲي٦ٷٷسٖ ،سٰ حًٹض آٶبٴ زض ٦الؼټبي ٲطثٹٌٚ ،يجت ٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ  .<9زض زٸضٺ تبثؿتبٶي حجتٶبٰ ثب تإذيط ٲزبظ ٶيؿت.
هبدُ  .<:ٲٽٯت ٶبٰٶٹيؿي ثطاي پصيطٞتٻ قس٪بٴ آظٲٹٴ ٸضٸزي ،ټٳٻ ؾب ٬ثٻ نٹضت رسا٪بٶٻ پؽ اظ اٶتكبض اؾبٲي پصيطٞتٻ قس٪بٴ اٖالٰ ذٹاټس قس.

تجػشُ :ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ٲٹْ ٝټؿتٷس زاٶكزٹيبٴ رسيس ضا اظ َطي ١تك٧ي٭ رٯؿبت تٹريٽي ثب ٦ٱٸ٦ي ٝآٲٹظـ زاٶك٫بټي ٸ
ٲ٣طضات ٲطثٹٌ آقٷب ؾبظٶس

آيييًاهِآهَسضيًظامآهَسشپارٍُقتداًطگاُآساداسالهي

همذهِ
ثٻ ٲٷٓٹض ثؿٍ ٸ اقبٖٻ زاٶف زض ثيٵ ا٢كبض ٲرتٯ ٝارتٳبٔ ،ٲتٷبؾت ثب شٸ ،٠ؾٯي٣ٻ ٸ اٲ٧بٶبت آٶٽب اظ يَ ٥ط ٜٸ پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظټهبي ٲجهطٰ ربٲٗهٻ ثهٻ ٲٷٓهٹض
تإٲيٵ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲترهم اظ َط ٜزي٫ط ،زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت ضا ثٻ ٲٹاظات ٶٓبٰ آٲٹظـ تٳبٰ ٸ٢ت ثطاثط ٲ٣طضات ايٵ آييٵٶبٲٻ ثهٻ ارهطا
ٲي٪صاضز.
ًظبم آهَصش پبسٍُلت

هبدُ  .6زض رٽت پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظ آٴ ٖسٺ اظ ٲت٣بييبٶي ٦ٻ ثٻ ټط زٮي٭ ٶٳي تٹاٶٷس زض زٸضٺ تٳبٰ ٸ٢هت زاٶكه٫بٺ آظاز اؾهالٲي ثهٻ ازاٲهٻ تحههي٭ ثپطزاظٶهس ،ٶٓهبٰ
آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت زض ٲ٣بَٕ ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي پيٹؾتٻ ثٻ ارطا ٪صاضزٺ ٲيقٹز.
هبدُ  .7ثط٢طاضي ٸ ارطاي ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت زض ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ،ثب تٹرٻ ثٻ اٲ٧بٶبت ټط ٸاحس ،پؽ اظ ٦ؿت ٲزٹظ اظ ؾهبظٲبٴ ٲط٦هعي زاٶكه٫بٺ اٲ٧هبٴپهصيط
اؾت.
تجػشُ :آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت زض ټيچ ي ٥اظ ضقتٻټبي ٪طٸٺ پعق٧ي ٲزبظ ٶيؿت.
هبدُ  .8قطايٍ ٸضٸز ثٻ ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت ثٻ قطح ظيط اؾت:
6ـ .8زاقتٵ قطايٍ ٖٳٹٲي ٸضٸز ثٻ آٲٹظـ ٖبٮي ثطاثط ٲهٹثبت ٲطثٹٌ.
7ـ .8پصيطٞتٻ قسٴ زض آظٲٹٴ ٸضٸزي ؾطاؾطي ٲطثٹٌ.
8ـ .8پطزاذت قٽطيٻ تٗييٵ قسٺ ثطاثط يٹاثٍ ٲطثٹٌ.
هبدُ ٖ .9ٷٹاٴ ،ٲحتٹا ٸ حزٱ زضٸؼ ټط ضقتٻ زض ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢تٖ ،يٷبً ټٳبٴ ٖٷٹاٴ ،ٲحتٹا ٸ حزٱ زضٸؼ زض ثطٶبٲٻټبي ٶٓبٰ آٲٹظـ تٳهبٰٸ٢هت زاٶكه٫بٺ
اؾت .ثٷبثطايٵ اظ حيج ثطٶبٲٻ زضؾي ټيچ٪ٹٶٻ اذتالٞي ثيٵ زٸ ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت ٸ تٳبٰ ٸ٢ت ٸرٹز ٶساضز.
هبدُ  .:زض ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت ،زاٶكزٹ ٲزبظ اؾت ،حسا٢٭  63ٸاحس ٸ حسا٦خط تب  43ٸاحس زضؾي ضا زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي اٶتربة ٦ٷس.
تجػشُ  .6زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶيٳؿب٢ ٬ج٭ زاٶكزٹ حسا٢٭  63ثبقس زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس ثب ٶٓط ٪طٸٺ آٲٹظقي شيطثٍ ثطاي ٶيٳؿب ٬ثٗس تب  42ٸاحس زضؾي ضا اٶتربة ٦ٷس.
تجػشُ  .7زض ٲٹاضزي ٦ٻ زاٶكزٹ ثطاي ٞطاٚت اظ تحهي٭ حسا٦خط  42ٸاحس زضؾي ثب٢يٳبٶسٺ زاقتٻ ثبقس ،حتي ا٪ط زض ٶيٳؿب٢ ٬ج٭ آٴ ٲكطٸٌ قسٺ ثبقس ٲهيتٹاٶهس
ثب ضٖبيت ٲ٣طضات٦ ،ٯيٻ ٸاحسټبي زضؾي ثب٢يٳبٶسٺ ضا زض ي ٥ٶيٳؿب ٬اٶتربة ٦ٷس ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ زض ثهيٵ زضٸؼ ثب٢يٳبٶهسٺ ثهيف اظ يه ٥زضؼ پيكهٷيبظ ٸ زضؼ يهب
زضٸؼ ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس .زض ٚيط ايٵ نٹضت تطٰ آذط زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.
هبدُ ; .حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ثطاي زٸضٺ ٦بضزاٶي  2ؾب ٬ٸ ثطاي زٸضٺ ٦بضقٷبؾي  8ؾب ٬اؾت.
تجػشُ .حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ ثطاي زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ٦ٻ اظ ٲٗبٞيت تحهيٯي اؾتٟبزٺ ٲيٶٳبيٷس  3ؾب ٬اؾت.

هبدُ < .زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ تب ٢ج٭ اظ ؾب 6333 ٬اظ َطي ١آظٲٹٴ ٲٷُ٣ٻاي ٸاضز ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت قسٺ اٶهس ثهطاي زضيبٞهت ٲهسض ٤ٲطؾهٹٰ زاٶكه٫بټي ،ثبيهس زض
اٲتحبٴ ربٲٕ قط٦ت ٶٳٹزٺ ٸ ٢جٹ ٬قٹٶس .ٸاال زض نٹضت ت٣بيب ٲٷحهطاً ٪ٹاټي تٗساز ٸاحسټبي زضٸؼ ٪صضاٶسٺ قسٺ ثٻ آٶبٴ اُٖبء ذٹاټس قس.
هبدُ = .ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت اظ ٶٓط ؾبيط ٲ٣طضات آٲٹظقي ټٳچٹٴ حص ٜٸ ايبٞٻ ،حًهٹض ٸ ٚيهبة زاٶكهزٹ ،ٲطذههي تحههيٯي ،اضظقهيبثي زضٸؼ ٸ ...تهبثٕ
آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زض ٶٓبٰ آٲٹظـ تٳبٰ ٸ٢ت اؾت.
هبدُ > .تٛييط ٶٓبٰ آٲٹظقي زاٶكزٹ اظ تٳبٰٸ٢ت ثٻ پبضٺٸ٢ت ثالٲبٶٕ اؾت .ٲكطٸٌ ثط آٶ٧ٻ ازاٲٻ تحهي٭ زاٶكزٹ زض ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت ٲيؿط ثبقس.
تجػشُ :چٷبٶچٻ تٛييط ٶٓبٰ آٲٹظـ ٲٹرت تٛييط ٸاحس زاٶك٫بټي ،تٛييط ضقتٻ ٸ ٪طايف ٪طزز ،ضٖبيت ٲٟبز ان٭ يبظزټٱ آييٵٶبٲٻ آٲٹظـ تٳبٰٸ٢ت اٮعاٲي اؾت.
هبدُ  .61تٛييط ٶٓبٰ آٲٹظقي زاٶكزٹ اظ زٸضٺ پبضٺٸ٢ت ثٻ تٳبٰٸ٢ت ثب ضٖبيت قطايٍ ظيط ثالٲبٶٕ اؾت:
 .6پصيطٞتٻ قسٴ زض آظٲٹٴ ٸضٸزي ؾطاؾطي تٳبٰٸ٢ت زاٶك٫بٺ.
 .4ٶساقتٵ ٲك٧٭ ٶٓبٰٸْيٟٻ.
تجػشُ :زضٸؼ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثط اؾبؼ قطايٍ ٲٷسضد زض ٲبزٺ  63آييٵٶبٲٻ ثٻ ٶٓبٰ آٲٹظـ تٳبٰٸ٢ت ضاٺ ٲييبثٷسَ ،ج ١ٲبزٺ  13آييٵٶبٲٻ آٲٹظقهي تٳهبٰٸ٢هت ٸ
ثٷسټبي شي٭ آٴ ٲٗبزٮؿبظي ٸ پصيطٞتٻ ذٹاټس قس.
هبدُ  .66تحهي٭ ثٻ نٹضت ټٳعٲبٴ زض ٶٓبٰ آٲٹظـ پبضٺٸ٢ت ٸ ٶٓبٰ آٲٹظـ تٳبٰٸ٢ت ٲٳٷٹٔ اؾت.

آيييًاهِاخزاييکويسيَىتزرسيهَاردخاظداًطگاُّا
ٍهَسساتآهَسشػالي

٦ٳيؿيٹٴ ثطضؾي ٲٹاضز ذبل ٦ٻ اظ ايٵ پؽ ثٻ ٮحبِ اذتهبض ٦ٳيؿيٹٴ ٶبٲيسٺ ٲيقٹز زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲٹؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي تكه٧ي٭ ٲهي٪هطزز تهب ثهب ضٖبيهت
ٲٟبز ايٵ آييٵ ٶبٲٻ  ٍ٣ٞثٻ ٸيٗيت تحهيٯي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٲٹضز ذبل تكريم زازٺ ٲيقٹٶس ضؾيس٪ي ٸ ضؤي ٶٽبيي نبزض ٶٳبيس.
هبدُ  .6تؼشيف هَاسد خبظ

ٲٹاضز ذبل ثٻ ٸيٗيت زاٶكزٹيبٶي ٟ٪تٻ ٲي قٹز ٦ٻ رطيبٴ تحهيٯي آٶبٴ ثٻ ذبَط ٖٯٯي ذبضد اظ اضازٺ ٸ اذتيبض آٶٽهب ٦هٻ زض تحهيٯكهبٴ ٲهاحط ثهٹزٺ ثهب ٲكه٧٭
ٲٹارٻ ٪طزيسٺ ٸ ح٭ آٴ ثب ٲ٣طضات ٸ آييٵ ٶبٲٻټبي ٲٹرٹز ٲٳ٧ٵ ٶيؿت ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ٲك٧الت تحهيٯي آٶٽب ٸ اضايٻ ضاٺ ح٭ ٲٷُ٣هي ثهٻ ثطضؾهي ثيكهتط ٸ ً٢هبٸت
ز٢ي٣تط ٸ ټٳٻ ربٶجٻ ٶيبظ زاقتٻ ثبقس.
هبدُ .7اختيبسات وويسيَى

٦ٳيؿيٹٴ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ زاٶكزٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ ٸ زض حب ٬اذطاد آٲٹظقي ٲٹؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ضا ثهٻ نهٹضت ٲهٹضزي ٸ ذهبل ثطضؾهي ٲهي٦ٷهس ٸ زض
چبضچٹة اذتيبضات ظيط تهٳيٱ٪يطي ٸ ضؤي ذٹز ضا نبزض ٲيٶٳبيس.
اٮ )ٝاذتيبضات ٲطثٹٌ ثٻ زاٶكزٹيبٴ زٸضٺټبي ٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ
اٮ ٝه  .6اربظٺ ازاٲٻ تحهي٭ ثٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثب ٸرٹز ضٖبيت ٲبزٺ  43آييٵ ٶبٲٻ آٲٹظقي زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي ٲههٹة اؾهٟٷس  13قهٹضاي ٖهبٮي
ثطٶبٲٻ ضيعي زض ٲٗطو اذطاد ٢طاض ٪طٞتٻاٶس ثكطٌ آٶ٧ٻ ٲيبٶ٫يٵ ٦ٯكبٴ ٦ٳتط اظ زٺ ٶجبقس ٸ ثٗس اظ آٴ زي٫ط ٲكطٸٌ ٶ٫طزٶس.
اٮ ٝه  .4اربظٺ اٶت٣ب ٬ٲٹ٢ت يب زائٱ اظ ي ٥زاٶك٫بٺ ثٻ زاٶك٫بٺ زي٫ط ثٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثطاؾبؼ آييٵ ٶبٲٻ آٲٹظقي ٲٹرٹز ٸارس قطايٍ اٶت٣ب ٬ٶيؿتٷس زضنهٹضت
ٲٹا٣ٞت ٦ٳيؿيٹٴ ثطضؾي ٲٹاضز ذبل زاٶك٫بٺټبي ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس.
تجػشُ .اٶت٣ب ٬زاٶكزٹيبٴ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٚيط اٶتٟبٖي ،ٶيٳٻ ٲتٳط٦هع ٸ زاٶكه٫بٺ پيهبٰ ٶهٹض ثهٻ زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي زٸٮتهي ٸ ٶيهع اٶت٣هب٬
زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ قجبٶٻ ثٻ زٸضٺ ضٸظاٶٻ ٲُٯ٣بً ٲٳٷٹٔ اؾت ٸ تٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ ٢بث٭ ثطضؾي ٶٳيثبقس ،ٸٮي ٦ٳيؿيٹٴ ٲيتٹاٶس ت٣بيبي اٶت٣ب ٬زاٶكهزٹيبٴ اظ زٸضٺ ضٸظاٶهٻ
ثٻ زٸضٺ قجبٶٻ ،زاٶك٫بٺ پيبٰ ٶٹض ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٚيطاٶتٟبٖي ضا ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض زازٺ ٸ زضثبضٺ آٴ تهٳيٱ٪يطي ٦ٷس.
اٮ ٝه  .3ٲٹا٣ٞت ثب اٞعايف ؾٷٹات تحهيٯي ثٻ ٲست ي ٥ٶيٳؿب ٬ثهطاي زاٶكهزٹيبٴ زٸضٺ ټهبي ٦هبضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي ٶبپيٹؾهتٻ ٸ زٸ ٶيٳؿهب ٬ثهطاي زاٶكهزٹيبٴ
زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻاي ٦ٻ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ آٶبٴ ثطاثط ٲ٣طضات ثٻ پبيبٴ ضؾيسٺ ٸ ازاٲهٻ تحههي٭ آٶٽهب اظ ٮحهبِ ؾهبيط ٲ٣هطضات
آٲٹظقي ٲبٶٗي ٶساقتٻ ثبقس.
اٮ ٝه  .2ٲٹا٣ٞت ثب ثبظ٪كت ثٻ تحهي٭ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثسالي٭ ٲٹرٻ ثب اضايٻ ٲسض ٤ٲؿتس ٬حسا٦خط ي٧ؿب ٬ثطاي حجت ٶبٰ ٸ ازاٲٻ تحههي٭ ٲطارٗهٻ ٶٷٳهٹزٺاٶهس ٸ
ٲك٧ٯي اظ ٮحبِ ذسٲت ٶٓبٰ ٸْيٟٻ ٶساضٶس.
تجػشُ .ٲست ٚيجت ايٵ ٢جي٭ زاٶكزٹيبٴ رعٸ ؾٷٹات تحهيٯي آٶبٴ ٲحؿٹة ٲيقٹز.

اٮ ٝه  .5ٲٹا٣ٞت ثب حسا٦خط ي٧ؿب ٬ٲطذهي ثسٸٴ احتؿبة زض ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثب اضايٻ ٲسض ٤ٲؿتس ٬ثٻ ثيٳبضي حبز ٸ ٲعٲٵ ٲجتال ٪طزيسٺاٶس ٸ
يب ذبٶٱټبيي ٦ٻ زٸضاٴ ثبضزاضي ٸ ظايٳبٴ ضا ؾپطي ٲيٶٳبيٷس ٸ يب ٦ؿبٶي ٦ٻ ثب تإييس ٸظيط ٲطثٹٌ ثٻ ٦بضقبٴ ٶيبظ ٲجطٰ ٲيثبقس.
اٮ ٝه  .1ٲٹا٣ٞت ثب تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٴ اظ ي ٥ضقتٻ ثٻ ضقتٻاي زي٫ط زض ټٳبٴ ٪طٸٺ آظٲبيكي ٸ ٲ ُٕ٣تحهيٯي زضنٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ تٹاٶهبيي ازاٲهٻ تحههي٭
زض ضقتٻ ٗٞٯي ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ ثبقس ثب ح ّٟحسا٢٭ ٶٳطٺ آظٲٹٴ ؾطاؾطي ضقتٻ ٲٹضز ت٣بيب زض ٦٭ ٦كٹض زض ؾٽٳيٻ ٲطثٹٌ.
اٮ ٝه  .3ٲٹا٣ٞت ثب تٛييط ضقتٻ زاٶكزٹيبٴ اظ ي٪ ٥طٸٺ آظٲبيكي ثٻ ٪طٸٺ آظٲبيكي زي٫ط زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ تٹاٶبيي ازاٲٻ تحهي٭ زض ٦ٯيٻ ضقتٻټهبي ٪هطٸٺ
آظٲبيكي ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ ثبقس ثٻ قطٌ زاقتٵ حسا٢٭ ٶؿجت ٶٳطٺ آظٲٹٴ ؾطاؾطي ضقتٻ ٲٹضز ت٣بيب زض ٦٭ ٦كٹض زض ؾٽٳيٻ ٲطثٹٌ.
ة) اذتيبضات ٲطثٹٌ ثٻ زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ
ة ه  .6ٲٹا٣ٞت ثب ي ٥ٶيٳؿب ٬اٞعايف ؾٷٹات تحهيٯي ثطاي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ حسا٦خط ٲست ٲزبظ تحهي٭ آٶبٴ ثطاثط ٲ٣هطضات ثهٻ پبيهبٴ ضؾهيسٺ ٸ اظ ٮحهبِ ؾهبيط
ٲ٣طضات آٲٹظقي ٲزبظ ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ ټؿتٷس.
ة ه  .4ٲٹا٣ٞت ثب ح سا٦خط ي ٥ؾب ٬ٲطذهي ثسٸٴ احتؿبة زض ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثب اضايٻ ٲسض ٤ٲؿتس ٬ثٻ ثيٳبضي حبز ٸ ٲعٲٵ ٲجتال ٪طزيهسٺاٶهس
ٸ يب ذبٶٱټبيي ٦ٻ زٸضاٴ ثبضزاضي ٸ ظايٳبٴ ضا ؾپطي ٲيٶٳبيٷس ٸ يب ٦ؿبٶي ٦ٻ ثب تإييس ٸظيط ٲطثٹٌ ثٻ ٦بضقٷبؾبٴ ٶيبظ ٲجطٰ ثبقس.
د) زض ٦ٯيٻ ٲٹاضز انٹ ٬ظيط ثبيس ضٖبيت قٹز:
 )6ح٦ ّٟيٟيت آٲٹظقي
 )4ح ّٟحسا٢٭ ٸاحس ٲ٣طض ٸ ٲٗس ٬الظٰ ثطاي ٞطاٚت اظ تحهي٭
 )3ح ّٟحسا٢٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض ټط زضؼ
 )2ح ّٟحسا٢٭ ٶٳطٺ آظٲٹٴ ٸ يب ٶؿجت ٶٳطٺ آظٲٹٴ ؾطاؾطي حؿت ٲٹضز زض ٦٭ ٦كٹض زض ؾٽٳيٻ ٲطثٹٌ
ٖ )5سٰ تٛييط ٲ ُٕ٣تحهيٯي اظ پبييٵتط ثٻ ثبالتط
هبدُ . 8تشويت اػضبء

 )6ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ
 )4ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٗٷٹاٴ زثيط ٦ٳيؿيٹٴ
 )3ٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ
 )2چٽبض ٶٟط اظ اًٖبء ټيإت ٖٯٳي نبحت ٶٓط ٸ ٲتٗٽس زاٶك٫بٺ ثٻ پيكٷٽبز زثيط ٦ٳيؿيٹٴ
تجػشُ  .6ٲسيط ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط ،ٲسيط ٦٭ اٲٹض آٲٹظقي ،ٲسيط ٦٭ تحهيالت ت٧ٳيٯي ٸ ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي چٷبٶچهٻ ًٖهٹ ټيهإت ٖٯٳهي
ثبقٷس ثطاي ًٖٹيت زض ٦ٳيؿيٹٴ زض اٸٮٹيت ٢طاض زاضٶس.
تجػشُ ٦ .7ٯيٻ اًٖبء ثب ح٧ٱ ضيبؾت زاٶك٫بٺ ٲٷهٹة ٲيقٹٶس ٸ ضٸٶٹقت ح٧ٱ آٶبٴ ثطاي ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸظاضت اضؾب ٬ٲي٪طزز.
هبدُ ً .9حَُ اسخبع پشًٍذُّب ثِ وويسيَى

٦ٳيؿيٹٴ ٸيٗيت تحهيٯي ٸ زضذٹاؾتٽبيي ٦ٻ ثٻ ي٧ي اظ زٸ َطي ١ظيط اضربٔ ٪طزز ضا ٲٹضز ضؾيس٪ي ٢طاض ٲيزټس:
 .6ٲٹاضزي ٦ٻ پؽ اظ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ آٲٹظقي يب قٹضاي تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ ثب اٲًبء ٲٗبٸٴ آٲٹظقي ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ اضربٔ قٹز.
 .4ت٣بيبي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثٻ تكريم ضئيؽ زاٶك٫بٺ ،ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ يب ٲٗبٸٴ آٲٹظقي ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ اضربٔ ٪طزز.
تص٦ط  .6رٯؿبت ٦ٳيؿيٹٴ ثب حًٹض ضئيؽ زاٶك٫بٺ ،ٲٗبٸٶيٵ زاٶكزٹيي ،آٲٹظقي ٸ ٶه ٝثٗالٸٺ ي ٥اًٖهب ضؾهٳيت ٲهييبثهس ٸ تههٳيٳبت ٦ٳيؿهيٹٴ ثهب ضؤي
ٲخجت ٶه ٝثٻ ايبٞٻ ي٦ ٥ٯيٻ اًٖبء ٲٗتجط ٲيثبقس.
تجػشُ .زضنٹضت ٖسٰ اٲ٧بٴ حًٹض ضئيؽ زاٶك٫بٺ رٯؿٻ ثب حًٹض ٶٳبيٷسٺ تبٰ االذتيبض ايكبٴ تك٧ي٭ ذٹاټس قس.
تص٦ط  .4رٯؿبت ٦ٳيؿيٹٴ حسا٢٭ ټط  65ضٸظ ي٧جبض ٸ زضنٹضت يطٸضت ثٷبثٻ تكريم زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ثٻ نٹضت ٞٹ ٠اٮٗبزٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
تص٦ط  .3نٹضت رٯؿبت ٦ٳيؿيٹٴ ثب قطح ٸيٗيت تحهيٯي زاٶكزٹيبٴ ٸ زالي٭ ذبل ثٹزٴ آٶٽب پؽ اظ اٲًبء ٦ٯيٻ اًٖبء حبيط زض رٯؿٻ رٽت تإييهس ضئهيؽ
زاٶك٫بٺ اضؾب ٬ٲي٪طزز.
تص٦ط  .2آضاء نبزضٺ پؽ اظ اٲًبء ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٸ اثال٘ ثٻ ٲٗبٸٴ آٲٹظقي الظٰاالرطاؾت.
تص٦ط  .5زثيط ٦ٳيؿيٹٴ پؽ اظ ثطضؾي ٲ٣سٲبتي ؾٹاث ١اٲط ،ٲٹاضز ضا رٽت ضؾيس٪ي زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲُطح ٲيٶٳبيس.
هبدُ  .:گضاسش ثِ وويسيَى هشوضي ثشسسي هَاسد خبظ

زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ٲٹْ ٝاؾت حسا٢٭ ټط زٸ ٲبٺ ي٧جبض ٪عاضقي ٲ٧تٹة اظ ٗٞبٮيت ټب ٸ ٲهٹثبت ضا ثٻ ټٳهطاٺ نهٹضت رٯؿهبت ٦ٳيؿهيٹٴ ثهٻ ٦ٳيؿهيٹٴ ٲط٦هعي ثطضؾهي
ٲٹاضز ذبل ٲؿت٣ط زض حٹظٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي اضؾب٦ ٬ٷس.
هبدُ ; .هَاسد استثٌبيي

ٲٹاضزي ضا ٦ٻ اظ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ثطضؾي ٲٹاضز ذبل زاٶك٫بٺ ٶٳيثبقس ٸ ٦ٳيؿيٹٴ زاٶك٫بٺ تكريم ٲيزټس تب زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲط٦عي ٲٹاضز ذبل ضؾيس٪ي
٪طزز ٸيٗيت تحهيٯي زاٶكزٹ حؿت ٞطٰ ٲطثٹٌ ثٻ ټٳطاٺ ؾبيط ٲساض ٤ثب اٲًبء ضيبؾت زاٶك٫بٺ ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٲط٦عي ثطضؾي ٲٹاضز ذبل اضؾب ٬قٹز.
تص٦ط :آضاء ٦ٳيؿيٹٴ ٲط٦عي ثطضؾي ٲٹاضز ذبل ثطاي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي الظٰ االرطاؾت.
هبدُ < .آضاء ٦ٳيؿيٹٴ ثطضؾي ٲٹاضز ذبل زاٶك٫بٺ زض ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸظاضت ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٲي٪يطز ٸ چٷبٶچٻ ذهبضد اظ اذتيهبضات ٦ٳيؿهيٹٴ زاٶكه٫بٺ
تكريم زازٺ قٹز ثٻ آٴ ضؾيس٪ي ذٹاټس قس.
ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض  3ٲبزٺ زض تبضيد  32/64/61ثٻ تإييس ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيس ٸ اظ تبضيد تهٹيت ربي٫عيٵ آييٵ ٶبٲٻ ٢جٯي ٲيقٹز.

آيييًاهِتسْيالتآهَسضيٍيژُداًطدَياىهوتاس

همذهِ
زض ارطاي ثٷس  4ٲبزٺ  4آييٵٶبٲٻ تك٧ي٭ قٹضاي ټهسايت اؾهتٗسازټبي زضذكهبٴ زض آٲهٹظـ ٖهبٮي ٲههٹة رٯؿهٻ  383ٲهٹضخ  35/3/1قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة
ٞطټٷ٫ي ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ثط٢طاضي تؿٽيالت ٸيػٺ آٲٹظقي ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ زض ٲ ُٕ٣تحهيٯي ٦بضقٷبؾي٦ ،بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ٸ ز٦تهطاي حطٞهٻاي (پعقه٧ي ٸ
زاٲپعق٧ي) ايٵ آييٵٶبٲٻ تسٸيٵ ٸ ثٻ ٲٹضز ارطا ٪صاقتٻ ٲيقٹز.
هبدُ  .6ثطاي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٲيتٹاٶٷس اظ ٲعايبي ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٽطٺٲٷس قٹٶسٖ ،جبضتٷس اظ:
اٮ )ٝثط٪عيسٴ آظٲٹٴ ؾطاؾطي ثب ٲٗطٞي ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض.
ة) ثط٪عيس٪بٴ اٮٳپيبزټبي ٖٯٳي زاٶفآٲٹظي ٦كٹض ثب ٲٗطٞي ٸظاضت آٲٹظـ ٸ پطٸضـ (ٲٹيٹٔ ٲهٹثبت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي ثهب ٖٷهٹاٴ «پهصيطـ
زاٶفآٲٹظاٴ ثط٪عيسٺ زض زاٶك٫بٺټب ثسٸٴ قط٦ت زض آظٲٹٴ ؾطاؾطي»)
د) ثط٪عيس٪بٴ ركٷٹاضٺټبي ذٹاضظٲي ثب ٲٗطٞي ؾبظٲبٴ پػٸټفټبي ٖٯٳي ٸ نٷٗتي ايطاٴ.
تجػشُ  .6ثط٪عيس٪بٴ آظٲٹٴ ؾطاؾطي ٲٹيٹٔ ثٷس اٮ٦ ،ٝؿبٶي ټؿتٷس ٦ٻ ٲزٳٹٔ ٶٳطات ا٦تؿبثي آٶٽب زض آظٲهٹٴ ؾطاؾهطي حهسا٢٭ زٸ ٸ ٶهيٱ اٶحهطا ٜٲٗيهبض اظ
ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زض ٪طٸٺ آظٲبيكي ٲطثٹٌ ثبالتط ٲيثبقس.
تجػشُ  .7زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٞب٢س قطايٍ ٲص٦ٹض زض ثٷسټبي اٮ ٝتب د ثبقٷس ،اٲب ثٻ زٮي٭ زاقتٵ ٸيػ٪يٽبي اؾتخٷبيي ثٻ تكريم ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ٸ تإييس قهٹضاي
آٲٹظـ زاٶك٫بٺ زاٶكزٹي ٲٳتبظ قٷبذتٻ قٹٶس ،اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ثٻ قٹضا ٲٗطٞي ٲيقٹٶس تب پؽ اظ ثطضؾي ٸ تإييس قهٹضا ثتٹاٶٷهس اظ ٲعايهبي ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ثٽهطٺٲٷهس
قٹٶس.
هبدُ  .7زض ټطي ٥اظ زاٶك٫بٺټب ٲٗبٸٶت آٲٹظقي ٖٽسٺزاض اٶزبٰ ٦ٯيٻ اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ اؾتٗسازټبي زضذكبٴ زض حٹظٺ ٲٗبٸٶت آٲٹظقي ا٢ساٰ ٶٳبيس.
هبدُ  .8ثطاي ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيت ټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶكزٹي ٲٳتبظ ،زاٶك٫بٺ ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاضاي ٲطتجٻ اؾتبزيبضي ٸ ثبالتط ضا ثهٻ ٖٷهٹاٴ اؾهتبز
ٲكبٸض ٸي تٗييٵ ٲيٶٳبيس.
تجػشُ :ح١اٮعحٳٻ اؾتبز ٲكبٸض ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًي تٹؾٍ زاٶك٫بٺ تٗييٵ ٸ پطزاذت ٲيقٹز.
هبدُ  .9زاٶكزٹي ٲٳتبظ ٲي تٹاٶس ثطذي اظ زضٸؼ ٖٳٹٲي ٸ پبيٻ ضا ثٷب ثٻ پيكٷٽبز اؾتبز ٲكبٸض ٸ تإييس ٲسيط ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثهٹٌ ،ثهسٸٴ قهط٦ت زض ٦هالؼ ،زض
اثتساي ٶيٳؿب ٬تحهيٯي اٲتحبٴ زټس .ايٵ زضٸؼ رعٸ حسّٶهبة ٸاحسټبي زاٶكزٹ زض آٴ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲٷٓٹض ٶٳي٪طزز.
هبدُ  .:زاٶكزٹي ٲٳتبظ ٲي تٹاٶس ثب تإييس اؾتبز ٲكبٸض ،ثطذي اظ زضٸؼ ٲٹضز ٖال٢ٻ ذٹز ضا ثب ٲٗطٞي زاٶك٧سٺ ٲح٭ تحهي٭ ذٹز زض زاٶك٧سٺ يب زاٶكه٫بٺ زي٫هطي
ث٫صضاٶس .زاٶك٫بٺ ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي ٲٹْ ٝثٻ اضايٻ ذسٲبت آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ثٻ ايٵ زاٶكزٹيبٴ ټؿتٷس.
هبدُ ; .ثٷب ثٻ تكريم اؾتبز ٲكبٸض ٸ تإييس ٲسيط ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ،زاٶكزٹي ٲٳتبظ ٲيتٹاٶس ثطذي اظ زضٸؼ انٯي ٸ ترهههي ضا ثهٻ َهٹض اذتهبنهي ظيهط
ٶٓط اؾتبز ٲطثٹٌ ثسٸٴ حًٹض زض ٦الؼ ث٫صضاٶس.

هبدُ < .زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ثٻ ٲٷٓٹض آٲٹظقي ٲجبحج رسيس ٖٯٳي ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ ،ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ ٦الؼ ٸيػٺ ثب تٗساز ٦ٳتهط اظ حسّٶههبة ثهطاي آٶهبٴ ا٢هساٰ
ٶٳبيس.
هبدُ = .ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ ٲُٯٹة زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ اظ ٲتٹٴ ذبضري ،زاٶك٫بٺ ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي ٦الؼټبي ٸيهػٺ آٲهٹظـ ظثهبٴ ذهبضري ثهطاي ايهٵ زاٶكهزٹيبٴ ا٢هساٰ
ٲيٶٳبيس.
هبدُ > .زاٶكزٹي ٲٳتبظ زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٲيتٹاٶس ثب تإييس اؾتبز ٲكبٸض ،حسا٦خط تب  43ٸاحس زضؾي اٶتربة ٦ٷس .
هبدُ  .61آٲٹظق٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت تٳٽيسات الظٰ ضا ثطاي قط٦ت زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ زض ٦ٷٟطاٶؽټبي ٖٯٳي ٸ ٦بض٪بټٽبي آٲٹظقي زاذٯي ٞطاټٱ ٶٳبيس.
هبدُ  .66زاٶك٫بٺ زض اذتهب ل اٲ٧بٶبتي ٲبٶٷس ثٹضؼ تحهيٯي٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ تحهيٯي ،ذٹاث٫بٺ ،ثٵ ذطيس ٦تبة ،اؾتٟبزٺ اظ ٦تبثربٶٻټهب ٸ آظٲبيكه٫بټٽب ٸ ...ثبيهس
ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ تؿٽيالت ٸيػٺ ٢بئ٭ قٹز.
هبدُ  .67زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ثب زضذٹاؾت زاٶكزٹي ٲٳتبظ ثطاي تحهي٭ ټٳعٲبٴ زض زٸ ضقتٻ تحهيٯي پؽ اظ تإييس اؾتبز ٲكبٸض ،ٲٹا٣ٞت ٶٳبيس.
تجػشُ :ٲ٣طضات تحهي٭ ټٳعٲبٴ زض زٸ ضقتٻ تحهيٯيَ ،ي زؾتٹضاٮٗٳ٭ رسا٪بٶٻاي اثال٘ ٲيقٹز.
هبدُ  .68چٷبٶچٻ ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات زاٶكزٹ زض زٸ ٶيٳؿب ٬ٲتٹاٮي يب ٲتٷبٸة اظ ٦ 63ٳتطثبقس ،اٸ ٶٳيتٹاٶس اظ تؿٽيالت ايٵ آييٵٶبٲهٻ اؾهتٟبزٺ ٦ٷهس .زض ايهٵ نهٹضت
ٲُبث ١ٲ٣طضات ،ٲٗٳٹ ٬ثٻ تحهي٭ ذٹز ازاٲٻ ذٹاټس زاز.
هبدُ  .69ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ زاٶك٫بٺټب حؿت ٲٹضز ،ثطاي اؾتٟبزٺ زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ اظ اٲ٧بٶبت ٲطا٦ع اَالٔضؾهبٶي ،ٲاؾؿهبت پػٸټكهي ،ثبقه٫بٺ
زاٶفپػٸټبٴ رٹاٴ ٸ ...ا٢ساٲبت الظٰ ضا ٲٗٳٹ ٬ٲيزاضٶس.
هبدُ  .6:ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي اظ ٲح٭ اٖتجبضات ٲتٳط٦ع ذٹز ،ثٹزرٻاي ضا ٶؿجت ثٻ تٗساز زاٶكزٹيبٴ ٲٳتبظ زاٶك٫بٺټب ثٻ آٶٽب اذتهبل ٲيزټس.
هبدُ ; .6ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  61ٲبزٺ ٸ  2تجهطٺ زض رٯؿٻ ٲٹضخ  33/66/65قٹضاي ټسايت اؾتٗسازټبي زضذكبٴ زض آٲٹظـ ٖبٮي ثهٻ تههٹيت ضؾهيس ٸ اظ تهبضيد
تهٹيت ٢بث٭ ارطاؾت.

آيييًاهِتسْيالتآهَسضيداًطدَياىضاّذٍايثارگز
(هػَة خلسِ  819ضَساي ػبلي ثشًبهِسيضي هَسخ ;ّ <9/</6وشاُ اًغجبق
ثب هَاد آيييًبهِ آهَصش داًطگبُ آصاد اسالهي ثِ غَست صيشًَيس)

 .6تؼشيف .ٸاغٺټبي قبټس ٸ ايخبض٪ط زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ قطح ظيط تٗطي ٝٲيقٹٶس:
اٮ )ٝٸاغٺ قبټس ثٻ ٞطظٶس ٸ ظٸرٻ قٽيس؛ ٲ٣ٟٹزاألحط؛ اؾيط ٸ ربٶجبظ  33زضنس ٸ ثبالتط اَال ٠ٲيقٹز.
ة) ٸاغٺ ايخبض٪ط ثطي٧ي اظ ٲهبزي ١ظيط اَال ٠ٲيقٹز:
 ضظٲٷسٺاي ٦ٻ حسا٢٭ قف ٲبٺ حًٹض زاٸَٯجبٶٻ زض رجٽٻ زاقتٻ ثبقس. ربٶجبظي ٦ٻ حسا٢٭  45زضنس ٶ٣م ًٖٹ زاقتٻ ثبقس. آظازٺاي ٦ٻ حسا٢٭ قف ٲبٺ ؾبث٣ٻ اؾبضت زاقتٻ ثبقس. . 7تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ [1]1:8ثٻ زاٶكزٹي ربٶجبظي ٦ٻ ثٻ ٖٯت ازاٲٻ زضٲبٴ ٶتٹاٶس زض ٲٽٯت تٗييٵ قسٺ ثطاي حجت ٶبٰ ٲطارٗٻ ٦ٷس اربظٺ زازٺ ٲيقٹز (ٲكطٸٌ
ثطايٷ٧ٻ ٪ٹاټي پعق٧ي ٲٗتجطي ٦ٻ ثٻ تإييس ٦ٳيؿيٹٴ پعق٧ي ٸ يب پعق ٥ٲٗتٳس زاٶك٫بٺ ضؾيسٺ ثبقس اضايٻ ٶٳبيس) ٦ٻ تب ظٲبٴ حص ٜٸايبٞٻ اٶتربة ٸاحس ٦ٷس.
 . 8تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ [2]2 :66زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط ٲيتٹاٶٷس زض ټط ٶيٳؿب ٬حسا٢٭  63ٸاحس اٶتربة ٶٳبيٷس.
 . 9تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ [3]3 :66زاٶكزٹي قبټس ٸ ايخبض٪طي ٦ٻ ثب ٪صضاٶسٴ  8ٸاحس زضؾي ٞبض٘اٮتحهي٭ ٲيقٹز ،زض نٹضتي ٦هٻ ٲيهبٶ٫يٵ ٶيٳؿهب ٬ٲب٢جه٭ اٸ
حسا٢٭  65ثبقس ،ٲيتٹاٶس زض زٸضٺ تبثؿتبٶي حسا٦خط  8ٸاحس اٶتربة ٶٳبيس.
 . :تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  [4]4 :69زاٶكزٹي ايخبض٪طي ٦ٻ ثٻ زٮي٭ اٶزبٰ ٲٗبٮزبت پعق٧ي ٶبقي اظ نسٲبت رٷ ٩ٶتٹاٶس زض رٯؿٻ ٸ يب رٯؿهبت اٲتحهبٶي زضؼ
يب زضٸؼ ٪طٞتٻ قسٺ قط٦ت ٦ٷس ،ثب تإييس ٲساض ٤تٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ پعق٧ي يب پعق ٥ٲٗتٳس زاٶك٫بٺ ،ٲيتٹاٶس َج ١ثطٶبٲٻاي ٦هٻ اظ َهط٪ ٜهطٸٺ آٲٹظقهي شيهطثٍ
تٗييٵ ٲيقٹز حسا٦خط تب پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ثٗسي زض اٲتحبٴ آٴ زضؼ يب زضٸؼ قط٦ت ٶٳبيس .زض ٚيط ايٵ نٹضت زضؼ يب زضٸؼ ٲص٦ٹض حص ٜٲيقٹز.
;  .تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ ; [5]5 :6تكريم ٲٹرٻ يب ٚيط ٲٹرٻ ثٹزٴ ٚيجت زاٶكزٹيبٴ قهبټس ٸ ايخهبض٪ط زض ٦هالؼ زضؼ ٸ يهب زض رٯؿهٻ اٲتحهبٴ ثهب ؾهتبز اٲهٹض
زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.

 .6ٲبزٺ  2آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .4ٲبزٺ  63آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .3ٲبزٺ  43آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .2ٲبزٺ  43آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .6ٲبزٺ  43آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي

< .تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ< [6]6 :6زاٶكزٹي قبټس ٸ ايخبض٪ط ،ٲيتٹاٶس زٸ زضؼ ٶٓطي ذٹز ضا تب پٷذ ټٟتٻ ٲبٶسٺ ثٻ پبيبٴ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي حهص ٜٶٳبيهس ،ٲكهطٸٌ
ثطايٷ٧ٻ تٗساز ٸاحسټبي ثب٢ي ٲبٶسٺ اٸ اظ  63ٸاحس ٦ٳتط ٶكٹز.
=  .تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ> [7]7 :6تكريم ٢بزض ٶجٹزٴ ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ زض ٶيٳؿب ٬ٲهٹضز ٶٓهط ،ثهطاي زاٶكهزٹيبٴ قهبټس ٸ ايخهبض٪ط ثهب ؾهتبز اٲهٹض زاٶكهزٹيبٴ قهبټس ٸ
ايخبض٪ط زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
>  .تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  [8]8 :78ٲست ظٲبٴ اٲتحبٴ (ٲيبٴ تطٰ ٸ پبيبٴ تطٰ) ثطاي زاٶكزٹيبٴ ربٶجبظ ،ثب تٹرٻ ثٻ ٸيٗيت رؿٳبٶي آٶٽب ثٷب ثٻ تكهريم ٦ٳيؿهيٹٴ
پعق٧ي ٸيب پعق ٥ٲٗتٳس زاٶك٫بٺ ٸ تإييس ؾتبز اٲٹض زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط زاٶك٫بٺ ،حسا٦خط تب  4ثطاثط ٲست ظٲبٴ ٲٗٳٹ ٬آٴ ٢بث٭ اٞعايف اؾت.
. 61تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ; [9]9 :7ٶٳهطات ٲهطزٸزي ؾهٻ زضؼ زاٶكهزٹيبٴ قهبٚ٭ ثهٻ تحههي٭ ربٶجهبظ ثهب حهسا٢٭  %35ربٶجهبظي ٸ ظٸرهٻ ربٶجهبظ  %53ثهٻ ثهبال
(ٸضٸزيٽبي  13ثٻ ثٗس) زض ٲيبٶ٫يٵ ٶٳطات آٶبٴ ٲحؿٹة ٶٳي قٹز ،ٲكطٸٌ ثطايٷ٧ٻ ٶٳهطات ټطيه ٥اظ زضٸؼ ٲعثهٹض پهؽ اظ اذهص آٶٽهب زض اٸٮهيٵ ٞطنهت ٲٳ٧هٵ ٸ
قط٦ت زض اٲتحبٶٽبي آٴ ٦ٳتط اظ  64ٶجبقس.
ثطاي زاٶكزٹيبٴ ربٶجبظي ٦ٻ زضنس ربٶجبظي آٶبٴ ثيف اظ  %35ثبقس ،ثبظاي ټط  %63ايبٞٻ ربٶجبظي ،ي ٥زضؼ ثٻ ؾٻ زضؼ ٞٹ ٠اٞعٸزٺ ٲيقهٹز ٸ زض ټهط حهب٬
تٗساز زضٸؼ حص ٜقسٺ ٶجبيس اظ پٷذ زضؼ تزبٸظ ٶٳبيس.
 .66تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  [10]10 :;:زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸايخبض٪ط ٲيتٹاٶٷس زضٸؼ ٲعثٹض ضا ثب ضٖبيت ؾبيط قطايٍ زض زٸ ٶيٳؿب ٬ت٧طاض ٦ٷٷس.
 .67تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ  [11]11 :88زض نٹضتي ٦ٻ ٲطذهي ثطاي زضٲبٴ نسٲبت ٶبقي اظ رٷ ٩ثبقس ٸ ٲست زضٲبٴ ثيف اظ ي ٥ٲبٺ ازاٲهٻ يبثهس ٸ ٲهساض٤
ٲطثٹٌ ٲٹضز تإييس ٦ٳيؿيٹٴ پعق٧ي يب پعق ٥ٲٗتٳس زاٶك٫بٺ ثبقس ،آٴ ٶيٳؿب ٬رعٸ ؾٷٹات تحهيٯي زاٶكزٹ ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.
 .68تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ ; [12]12 :9ثطاي زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط ،ٶٳهطات زضٸؼ ٪صضاٶهسٺ قهسٺ ٦هٻ زض زاٶكه٫بٺ ٲ٣ههس پصيطٞتهٻ ٶكهسٺ اؾهت ،زض ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ اٸ
ٲحبؾجٻ ٶٳيقٹز.
 .69تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ [13]13:::ثطاي زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط ٪صضاٶسٴ حسا٢٭ چٽبضزٺ ٸاحس زضؾي ٟ٦بيت ٲي٦ٷس.
 .4ٲبزٺ  43آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .3ٲبزٺ  33آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .2ٲبزٺ  35آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .5ٲبزٺ  31آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .1ٲبزٺ  38آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .3ٲبزٺ  33آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .6ٲبزٺ  28آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي
 .4ٲبزٺ  55آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي

. 6:تجػشُ الحبلي ثِ هبدُ ; [14]14 ::زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸايخبض٪ط ٲيتٹاٶٷس زض نٹضت ٲٹا٣ٞت قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٞبض٘ اظ قهطايٍ احهطاظ ضتجهٻ ٶؿهجي ،اظ
ٲ ُٕ٣ثبالتط ثٻ ٲ ُٕ٣پبييٵتطتٛييط ضقتٻ زټٷس.
 .61ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض  61ثٷس زض رٯؿٻ  332ٲٹضخ  32/3/61قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻ ضيعي ثٻ تهٹيت ضؾيس ٸ ثب تهٹيت آٴ ٦ٯيٻ ٲ٣طضات ٲٛبيط ٮٛٹ ٲي٪هطزز ٸ اظ
تبضيد تهٹيت الظٰاألرطاء اؾت.

. 3ٲبزٺ آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ آظاز

آيييًاهًِقلٍاًتقال
داًطدَياىضاّذدرداًطگاُّايکطَر
(هػَة خلسِ  819ضَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي هَسخ ;)<9/</6

هبدُ  .6تؿٽيالت ٲٹيٹٔ ايٵ آييٵ ٶبٲٻ تٞ ٥طظٶساٴ ش٦ٹض ٸ ٦ٯيٻ ٞطظٶساٴ اٶبث ٸ ټٳؿطاٴ قبټس ضا زضٲ٣بَٕ ٲرتٯ ٝتحهيٯي زض ٦ٯيهٻ زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت
آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض قبٲ٭ ٲيقٹز.
تجػشُ  .6ؾبيط ٞطظٶساٴ ٲٗعظ قبټس زض نٹضت زضذٹاؾت ٲيتٹاٶٷس اظ ٲعايبي آييٵ ٶبٲٻټبي ربضي ٶ٣٭ ٸ اٶت٣ب ٬ٸظاضتيٵ اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس.
تجػشُ  .7زٸضٺټبي ز٦تطي ترههي ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ٶرٹاټٷس ثٹز.
هبدُ ٦ .7ٯيٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٲٹْٟٷس زض ټط ؾب ٬تحهيٯي ثهب زضذٹاؾهت اٶت٣هب ٬زاٶكهزٹيبٴ قهبټس
ٲص٦ٹض زض ٲبزٺ  6ايٵ آييٵ ٶبٲٻ پؽ اظ حجتٶبٰ زض اثتساي تطٰ زض قطٸٔ ؾب ٬تحهيٯي ذبضد اظ يٹاثٍ ٶ٣٭ ٸ اٶت٣ب ٬آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي ٲٹا٣ٞت ٶٳبيس.
ٲبزٺ  .3حسا٦خط  %4ؾٽٳيٻ پصيطـ زض ټط ٲ ُٕ٣تحهيٯي (٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي٦ ،بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطي ٚيهط ترهههي) زض ټهط زاٶكه٫بٺ يهب زاٶكه٧سٺ تحهت
پٹقف ٸظاضت ثٽس اقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي رٽت اٶت٣بٞ ٬طظٶساٴ ٸ ټٳؿهطاٴ قهبټس رسيهساٮٹضٸز ٲٹيهٹٔ ٲهبزٺ ( )6زض قهطٸٔ ټطؾهب ٬تحههيٯي اذتههبل
ٲييبثس.
تجػشُ  .6زض نٹضت ٖسٰ ت٧ٳي٭ ؾ %4 ٝ٣تٹؾٍ زاٶكزٹيبٴ رسيساٮٹضٸز ،حسا٦خط تب ؾه %3/5 ٝ٣اظ ؾهٽٳيٻ ٞهٹ ٠ثهٻ زاٶكهزٹيبٴ قهبټس ٸضٸزي ؾهبٮٽبي ٢جه٭
ترهيم ٲييبثس.
تجػشُ  .7ٲال ٤تٗييٵ ْطٞيت پصيطـ ټط ٲ ُٕ٣زٞتطچٻ ضاټٷٳبي آظٲٹٴ ؾطاؾطي ،زٞتطچٻټبي ضاټٷٳبي آظٲٹٴ ٦بضزاٶي ثٻ ٦بضقٷبؾي٦ ،بضقٷبؾي ثهٻ ٦بضقٷبؾهي
اضقس يب ٸضٸز زاٶكزٹ ٲيثبقس.
تجػشُ  .8ثب تٹرٻ ثٻ ٲحسٸزيت ْطٞيت زٸضٺ ز٦تطي زٶساٶپعق٧ي ؾٽٳيٻ اٶت٣بٮي زاٶكزٹيبٴ قبټس زض ايهٵ زٸضٺ تحهت ټهط قهطايُي اظ  %4تزهبٸظ ٶرٹاټهس ٦هطز،
ثٗجبضت زي٫ط زض نٹضت ٖسٰ ت٧ٳي٭ ٸ اؾتٟبزٺ اظ ؾٽٳيٻ  %4ضقتٻټبي پعق٧ي ٸ زاضٸؾبظي ٲبظاز ؾٽٳيٻ ايٵ ضقتٻټهب ٢بثه٭ اؾهتٟبزٺ زض ضقهتٻ زٶساٶپعقه٧ي ٶرٹاټهس
ثٹز.
هبدُ  .9اٞطاز ٸارس قطايٍ ثب تإييس ٸٲٗطٞي ثٷيبز قٽيس اٶ ٣الة اؾالٲي ٸ اظ َطيه ١ٲٗبٸٶتٽهبي شيهطثٍ زض ٸظاضتهيٵ ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي ،ثٽساقهت ،زضٲهبٴ ٸ
آٲٹظـ پطق٧ي ثٻ زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ٲٗطٞي ذٹاټٷس قس.
هبدُ  .:ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض  5ٲبزٺ ٸ  5تجهطٺ زض تبضيد  35/66/2ثٻ تهٹيت ضؾيس.

هصَتِهوٌَػيتصذٍرهذرکهؼادل
درداًطگاُّاٍهزاکشآهَسشػالي
(هػَة خلسِ  987ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي هَسخ )68<</>/8

پيطٸ ٲهٹثٻ رٯؿٻ  358ٲٹضخ  32/1/62قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي زض ذهٹل ٲٹا٣ٞهت انهٹٮي ثهب حهص ٜٲهسض ٤ٲٗهبز ٬ٸ ثهط اؾهبؼ ٪هعاضـ ٖٳٯ٧هطز
ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي (ٲٹيٹٔ ٶبٲٻ  4/66353ٲٹضخ  33/3/46ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي) ٸ تإييس ٦ٳيؿيٹٴ ٲكٹضتي٦ ،ٻ اقٗبض ٲيزاضز:
اٮ )ٝاُٖبي ٲسض ٤ٲٗبز ٬ٶبقي اظ ٪صضاٶسٴ زٸضٺټبي آٲٹظقي ٲهٹة ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾترساٲي ٸ ټٳچٷيٵ زٸضٺټهبي ٚيطضؾهٳي ثط٪هعاض قهسٺ تٹؾهٍ
زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲتٹ٪ ٝ٢طزيسٺ اؾت.
ة) ثب تٹرٻ ثٻ ٮٛٹ اٲتيبظ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٚيطزٸٮتي ٸ ٚيطاٶتٟبٖي ٶٹٔ زٸٰ ،ارطاي زٸضٺټبي ٲٗبز ٬زض ايٵ ٲاؾؿبت ٖٳالً ٲتٹ ٝ٢ٲبٶسٺ اؾت.
د) ثطاي تجسي٭ ٲسض ٤ٲٗبز ٬اُٖبيي ٦ٳيؿيٹٴ اضظقيبثي ٲساض ٤تحهيٯي ذبضد ٦كٹض ،ثط حؿهت ٲهٹضز زٸ ضاٺحه٭ پهيفثيٷهي قهسٺ اؾهت :اٸ ٬آٶ٧هٻ زاضٶهسٺ
ٲسض ٤ٲٗبز ٬ثب ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي رجطاٶي زض ي٧ي اظ زاٶك٫بٺ ټبي زاذ٭ ٦كٹض ،ٲسض ٤ٲٗبز ٬ذٹز ضا ثٻ ٲهسض ٤ضؾهٳي تجهسي٭ ٦ٷهس ٸ زي٫هط ايٷ٧هٻ زض آظٲهٹٴ
ٸضٸزي ٲ ُٕ٣ثبالتط قط٦ت ٦طزٺ ٸ حسا٢٭  83زضنس ٶٳطٺ آظٲٹٴ آذطيٵ ٞطز پصيطٞتٻ قسٺ زض ضقتٻ ٲطثٹٌ ضا ٦ؿت ٦طزٺ ثبقس.
ز) ثب تٹرٻ ثٻ انالح آييٵٶبٲٻ آٲٹظقي زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ،اُٖبي ٲسض ٤ٲٗبز ٬ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲكطٸَي ٲكٳٹ ٬اذطاد ٲٷتٟي اٖالٰ قسٺ اؾت.
ټه) ٦ٳيؿيٹٴ تسٸيٵ آييٵٶبٲٻټبي آٲٹظقي ،حص ٜٲسض ٤ٲٗبز ٬زض زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ضا رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي پيكٷٽبز ٦طزٺ اؾت.
ٸ) ثب تٹرٻ ثٻ ٲتٹ ٝ٢قسٴ زٸضٺټبي آٲٹظقي ٶيٳٻ حًٹضي زض زاٶك٫بٺ پيبٰ ٶٹض ،اُٖبي ٲسض ٤ٲٗبز ٬ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲٷتٟي اؾت.
ٲ٣طض ٪طزيس:
«قٹضاي ٖبٮي رٽت ٪يطيٽبي ٞٹ ٠ضا ٦ٻ ه زض ٲٹاضزي ثبٖج تٹ ٝ٢نسٸض ٲسض ٤ٲٗبز٪ ٬طزيسٺ ٸ زض ثطذي ٲٹاضز ٶيهع زض آيٷهسٺ ٶعزيه ٥ٲٷزهط ثهٻ ايهٵ تٹ٢هٝ
ذٹاټس ٪كت ه تإييس ٲيٶٳبيس ٸ اظ ايٵ پؽ اُٖبي ٲسض ٤ٲٗبز ٬تٹؾٍ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲٳٷٹٔ ٲيثبقس».
سيذهحوذخاتوي
رئيسخوَْرٍرئيسضَرايؼالياًقالبفزٌّگي

آيييًاهِاػشامآسادداًطدَتِخارجاسکطَر
(تاّشيٌِضخصي)

همذهِ

ثب تٹرٻ ثٻ ت٣بيبي ضٸظاٞعٸٴ ثطاي ازاٲٻ تحهي٭ زض ٲ٣بَٕ ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطا اظ يَ ٥ط ٜٸ ٲحسٸزيت اٖتجبضات ٖٳٹٲي ثطاي اٖعاٰ زاٶكزٹ ثٻ ذهبضد اظ
٦كٹض ،ټٳچٷيٵ ٲحسٸزيت ْطٞيت زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي زض زاذ٭ ٦كٹض اظ َط ٜزي٫ط ،ايٵ آييٵٶبٲٻ زض رٽت تؿهٽي٭ ازاٲهٻ تحههي٭ اؾهتٗسازټبي رهٹاٴ
٦كٹض زض ذبضد ثب اؾتٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبت قرهي تٽيٻ قسٺ اؾت.
تؼبسيف

ثٻ ٮحبِ ضٖبيت اذتهبض ،زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸظاضت ٸ ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي زاٶك٫بٺ ٸ ثهٻ زاٸَٯجهبٴ
ازاٲٻ تحهي٭ زض ذبضد اظ ٦كٹض ثب ټعيٷٻ قرهي زاٸَٯجبٴ اَال ٠ٲي٪طزز.
اّذاف

اٮ٦ )ٝٳ ٥ثٻ اضت٣بي ؾُح ٖٯٳي ربٲٗٻ ٸ ايزبز ظٲيٷٻ اضتجبٌ ٖٯٳي ثيكتط ثب زاٶك٫بٺټبي ذبضد.
ة) ٞطاټٱ ؾبذتٵ قطايٍ ضقس ٖٯٳي ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲؿتٗسي ٦ٻ ثطاي ازاٲٻ تحهي٭ زض ٲ٣بَٕ ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطا ٲيتٹاٶٷس اظ ٲٷهبثٕ ٲهبٮي رهسا اظ ثٹزرهٻ
زٸٮت اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.
د) رٯت ٲكبض٦ت ٲطزٲي زض ظٲيٷٻ تطثيت ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲترهم ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض.
ز) ٦ٳ ٥ثٻ قٷبؾبٶسٴ تٹاٴ ٖٯٳي ٸ اؾتٗسازټبي پطٸضـ يبٞتٻ زض زاذ٭ ٦كٹض ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع ٖٯٳي ذبضد اظ ٦كٹض.

فػل اٍل :ضشايظ داٍعلجبى

هبدُ  .6قطايٍ ٖٳٹٲي زاٸَ ٯجبٴ ،ټٳبٴ قطايٍ ٖٳٹٲي ٲهٹة قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثطاي ٸضٸز ثهٻ ٲ٣هبَٕ ٦بضقٷبؾهي اضقهس ٸ ز٦تهطا اؾهت ٦هٻ تٹؾهٍ
ټيإت ٲط٦عي ٪عيٷف زاٶكزٹ اٶزبٰ ٲيقٹز.
هبدُ  .7زاٸَٯجبٴ ثبيس زاضاي حسا٢٭ ٲسض٦ ٤بضقٷبؾي اظ ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټبي ٲٹضز تإييس ٸظاضت ثبقٷس.
هبدُ  .8زاٸَٯجبٴ ثبيس زض آظٲٹٴ حسّٶهبة ٶٳطٺ ٢جٹٮي ضا اذص ٶٳبيٷس.
تجػشُ ْ .6طٞيت ٸ ضقتٻټبي ٲٹضز ٶيبظ ټط ؾب ٬تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض زض زٞتطچٻ آظٲٹٴ اٖعاٰ اٖالٰ ٲي٪طزز.
تجػشُ  .7ثطاي ٦كٹضټبيي ٦ٻ آٲٹظـ ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯيؿي اؾت احطاظ حسا٢٭ ٶٳطٺ  553تبٞ٭ الظٰ اؾت.
تجػشُ ٦ .8ؿبٶي ٦ٻ اظ ي٧ي اظ زاٶك٫بٺ ټبي ٲٗتجط ذبضد اظ ٦كٹض ثٹضؼ تحهيٯي زضيبٞت زاضٶس ،زض نٹضتي ٦ٻ ٶيبظ ثهٻ اٶت٣هب ٬اضظ ٶساقهتٻ ثبقهٷس ،اظ قهٳٹ ٬ايهٵ
ٲبزٺ ٲٗب ٜټؿتٷس.
تجػشُ ٢ .9جٹ٬قس٪بٴ زض آظٲٹٴ اٖعاٰ اظ ظٲبٴ اٖالٰ ٶتبيذ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض حسا٦خط  68ٲبٺ ٲٽٯهت زاضٶهس تهب ثهب اذهص پهصيطـ اظ زاٶكه٫بٺ ذهبضد اٖهعاٰ
٪طزٶس.

هبدُ  .9اضايٻ پصيطـ ٚيطٲكطٸٌ اظ ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټبي ٲٗتجط ذبضد اظ ٦كٹض ٲٹضز تإييس ٸظاضت ٸ ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض زض ضقتٻ ټٳبټٷ ٩ثب ضقتٻ تحههي٭ زاٸَٯجهبٴ
اٮعاٲي اؾت.
هبدُ  .:قطٌ ؾٷي ثطاي اؾتٟبزٺ اظ ايٵ آييٵٶبٲٻ ٸرٹز ٶساضز ،ٸٮي زاٸَٯجبٴ ثبيهس قهطايٍ ٦ٯهي ٲهص٦ٹض زض ٢هبٶٹٴ اٖهعاٰ ٲههٹة  6312/4/45ٲزٯهؽ قهٹضاي
اؾالٲي ٸ آييٵٶبٲٻ اُٖبي ثٹضؼ تحهيٯي ٸ اٖعاٰ زاٶكزٹ ثٻ ذبضد اظ ٦كٹض ٲهٹة  18/64/64ضا زاقتٻ ثبقٷس.
تجػشُ :ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲكٳٹ ٬زاٶكزٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ تح٣ي٣بتي زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي ٶٳيقٹز.

فػل دٍم :تسْيالت

هبدُ ; .ٸظاضت ،تؿٽيالت ظيط ضا زض اذتيبض پصيطٞتٻ قس٪بٴ ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵٶبٲٻ ٢طاض ٲيزټس:
٦ .6ؿت ٲٗبٞيت تحهيٯي ثطاي َٹ ٬ٲست زٸضٺَ ،ج ١يٹاثٍ ٲٗٳٹ ٬اٖعاٰ.
 .4ايزبز تؿٽيالت ثطاي ٪طٞتٵ ٪صضٶبٲٻ َج ١يٹاثٍ ٲٗٳٹ ٬اٖعاٰ.
٦ .3ٳ ٥زض اذص ٸيعا ثطاي ٦كٹض ٲٹضز ٶٓطَ ،ج ١يٹاثٍ ٲٗٳٹ ٬اٖعاٰ.
 .2اذص ٲزٹظ ذطٸد اظ ٦كٹض ثطاي زاٶكزٹ ثٻ زٗٞبت ٲٹضز ٶيبظ.
 .5نسٸض ٲزٹظ اضؾب ٬اضظ اظ َطي٦ ١بٶب ٬ٲٗتجط ثبٶ٧ي.
 .1ثٻ تٗٹي ١اٶساذتٵ اٶزبٰ تٗٽسات ٲطثٹٌ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ تحهي٭ ضاي٫بٴ.
تجػشُ  .6ٸظاضت ،ټيچ٫ٹٶٻ تٗٽس ٲبٮي اظ رٳٯٻ نسٸض ٶبٲٻ تإييس ٲبٮي ،ٶؿجت ثٻ اٖعاٰ قٹٶس٪بٴ ٶساضز.
تجػشُ  .7ټٳؿط ٸ ٞطظٶساٴ ٲت٣بييبٴ ٲيتٹاٶٷس اظ تؿٽيالت ٲص٦ٹض زض ٞٹ ٠ثٻ اؾتخٷبي ضزيَ ، 6 ٝجه ١يهٹاثٍ ٸ ٲ٣هطضات رهبضي اؾهتٟبزٺ ٦ٷٷهس ،زض ايهٵ نهٹضت
تٗٽسات ٲطثٹَٻ ضا ٲُبث ١ٲبزٺ  3پطزاذت ٦ٷٷس.

فػل سَم :سبيش هَاسد

هبدُ < .ؾپطزٴ تٗٽس ذسٲت زض زاذ٭ ٦كٹض ٲٗبز ٬ٲست تحهي٭ زض ذبضد ،ثطاي اٖعاٰ قٹٶس٪بٴ اٮعاٲي اؾت.
تجػشُ  .6زاٸَٯجبٴ ٲٹْٟٷس ٢ج٭ اظ اٖعاٰ ٶؿجت ثٻ ؾپطزٴ ٸحي٣ٻ ٲٯ٧ي ثب تًٳيٵ پطزاذت ذؿبضت ،ثٻ قطح ظيط ا٢ساٰ ٶٳبيٷس:
اٮ )ٝثطاي اذص ٲٗبٞيت ٲٹ٢ت ٲجٯ ٙزٺ ٲيٯيٹٴ ضيب( ٬زض نٹضت اؾتٷ٧ب ٜزض ٲٹ ٕ٢اذص ؾبيط ذؿبضات ثب ٶطخ ضٸظ ٶٓبٰ ٸْيٟٻ ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس).
ة) رٽت ثٻ تٗٹي ١اٶساذتٵ اٶزبٰ تٗٽسات ٲطثٹٌ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ تحهي٭ ضاي٫بٴ ٲجٯ ٙزٺ ٲيٯيٹٴ ضيب.٬
د) ثطاي اؾتٟبزٺ اظ تؿٽيالت ثبٶ٧ي ٲطثٹٌ ثٻ حٹاٮٻ اضظ ٲجٯ ٙثيؿت ٸ پٷذ ٲيٯيٹٴ ضيب.٬
تجػشُ  .7ٲت٣بييبٴ اؾتٟبزٺ اظ تؿٽيالت ٸ ذسٲبت ٚيط اظ آٶچٻ ٦ٻ زض تجهطٺ  6ايٵ ٲبزٺ ش ٦ط قس ،ثبيس ٲجٯ ٙزٺ ٲيٯيهٹٴ ضيهب ٬تًهٳيٵ ثهٻ نهٹضت چه ٥ثهبٶ٧ي ثهب
تًٳيٵ زٸ ٶٟط ٦بضٲٷس ضؾٳي زٸٮت ثؿپبضٶس.

هبدُ = .زاٸَٯجبٶي ٦ٻ زض حب ٬اٶزبٰ ذسٲت ٸْيٟٻ ثبقٷس ،زض نٹضت ٢جٹٮي زض آظٲٹٴ اٖعاٰ ٸ اذهص پهصيطـ ٲهيتٹاٶٷهس ثطاثهط ٲ٣هطضات ٲطثهٹٌ تٹؾهٍ ٸظاضت اظ
ذسٲت تطذيم قٹٶس ٸ ثطاي ازاٲٻ تحهي٭ ثٻ ذبضد اظ ٦كٹض اٖعاٰ ٪طزٶس.
هبدُ > .زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي ٲيتٹاٶٷس ثب اؾتٟبزٺ اظ تؿٽيالت ايٵ آييٵٶبٲٻ ،ٶؿجت ثٻ اٖعاٰ ټيإت ٖٯٳهي ضؾهٳي ذهٹز (ضؾهٳي ُٗ٢هي ه
ضؾٳي آظٲبيكي) ثب ټعيٷٻ قرهي يب زضآٲسټبي اذتهبني زاٶك٫بٺ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس .زض نٹضتي ٦ٻ زاٸَٯجبٴ قطايٍ آييٵٶبٲٻ اٖعاٰ ٲطثيهبٴ ضا زاضا ثبقهٷس اظ قهط٦ت زض
آظٲٹٴ اٖعاٰ ٲٗب ٜٲيقٹٶس.
هبدُ  .61ٲتٗٽسيٵ ثٻ ذسٲت ٸ٦بض٦ٷبٴ ضؾٳي ازاضات زٸٮتي ،ثطاي اؾتٟبزٺ اظ ٲعايبي ايٵ آيهيٵ ٶبٲهٻ ٲٯهعٰ ثهٻ اضايهٻ ٲٹا٣ٞهت ثهبالتطيٵ ٲ٣هبٰ ٲحه٭ ذهسٲت ذهٹز
ٲيثبقٷس.
ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  63ٲبزٺ ٸ  8تجهطٺ زض تبضيد  33/3/65ثٻ تهٹيت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيس ٸ اظ تبضيد تهٹيت٢ ،بث٭ ارطا ٲيثبقس ٸ ٲ٣طضات ٲٛهبيط
ثب آٴ ٮٛٹ ٲي٪طزز.

هؼزفيتطکلّايسياسيٍاختواػيداًطدَياى


ثيتطزيس ٸرٹز تك٧٭ټبي ٢سيٳي ٸ ٢ٹاٰ يبٞتٻ زض ٲيبٴ زاٶكزٹيبٴ ،ي٧ي اظ ثؿتطټبي ضقس ٸ ق٧ٹٞبيي آٶٽب ٸ ٶيع ي٧ي اظ ٖٯ٭ پبيساضي ٸ تإحيط٪صاضي حط٦هتټهبي
زاٶكزٹيي ثٹزٺ اؾت٢.ج٭ اظ پيطٸظي اٶ٣الة اؾالٲي ايٵ تك٧٭ټب پبي٫بټي ٲٷبؾت ثطاي پبؾساضي اظ اضظـټب ٸ ٲجبٶي اؾالٲي زض زاٶك٫بٺ ٸ ٦هبٶٹٶي ثهطاي ٲجهبضظٺ ثهب
ضغيٱ ؾتٳكبټي ٲحؿٹة ٲيقس.
پؽ اظ پيطٸظي اٶ٣الة اؾالٲي ٶيع ثب تٛييط ا٢تًبئبت ارتٳبٖي ٸ ؾيبؾي ٦كٹض ،ايٵ تك٧٭ټب ٖالٸٺ ثط ٦بض٦طزټبي ٶٓطي ٸ ٧ٞطي ثب حًٹض پطقٹض زض ٖطنٻټهبي
ٖٯٳي ٸ ؾيبؾي تجسي٭ ثٻ ي٧ي اظ پطَطٞساضتطيٵ ٸ تٗييٵ٦ٷٷسٺتطيٵ رطيبٴټبي ؾيبؾي زض رٽت٪يطيټبي ارتٳبٖي ٸ ؾيبؾي ٦كٹض قسٺاٶس .تؿهريط الٶهٻ ربؾٹؾهي
آٲطي٧ب زض ايطاٴ ٸ حًٹض ٗٞب ٬زاٶكزٹيبٴ زض ٖطنٻټبي ٲرتٯ ٝاٶ٣الة ٸ زٞبٔ ٲ٣سؼ ٶٳٹٶٻټبيي اظ ٶ٣فآٞطيٷيټبي رٷجف زاٶكزٹيي ٦كٹض ٲيثبقس.
ايٷ ٥پؽ اظ ٪صقت ٢طيت  48ؾب ٬اظ اٶ٣الة اؾالٲي ٲطزٰ ايطاٴ ٸ ٪كٹزٺ قسٴ ٞه٭ رسيسي اظ ٲكهبض٦ت ٲهطزٰ زض اٲهٹض ؾيبؾهي ٸ ارتٳهبٖي ربٲٗهٻ ،ظٲيٷهٻ
حًٹض ٸ ٲكبض٦ت رٹاٶبٴ ثٹيػٺ زاٶكزٹيبٴ زض ٖطنٻ ټبي ارتٳهبٖي ٲؿهبٖستط ٸ تٳبيه٭ آٶهبٴ ثهٻ ٗٞبٮيهت زض تكه٧٭ټهبي زاٶكهزٹيي ثيكهتط قهسٺ اؾهت .اظ ايهٵ ضٸ
٪طٸٺټبي زاٶكزٹيي ٦ٻ ٲبي٭ ثٻ ٗٞبٮيت ؾيبؾي ه ارتٳبٖي زض ٖطنٻ زاٶك٫بٺ ثبقٷس زض ٢بٮت آيهيٵٶبٲهٻ ټهبي تهسٸيٵ قهسٺ ثهب َهي ٲطاحه٭ ٢هبٶٹٶي ،ٲزهٹظ الظٰ ضا اظ
زاٶك٫بٺ اذص ٲيٶٳبيٷس.
زض ؾبيٻ حٳبيت زاٶك٫بٺټب اظ ٗٞبٮيتټبي ؾيبؾي زاٶكزٹيي ،زض حب ٬حبيط ثبٮ ٙثط  613تك٧٭ اؾالٲي ثب ٖٷبٸيٵ ٲرتٯ ٝزض ؾُح زاٶك٫بٺټبي ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت
ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٗٞبٮيت ٲيٶٳبيٷس ٦ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ًٞبي ٲؿبٖس ربٲٗٻ زاٲٷٻ ٗٞبٮيت ايهٵ تكه٧٭ټهب اظ ٖطنهٻ زاٶكه٫بٺټهب ٞطاتهط ضٞتهٻ ٸ زض پٽٷهٻ ٲٯهي ٶيهع ثهٻ
رٽتزټي ٸ ضٸقٷ٫طي ا٧ٞبض ٖٳٹٲي ٲيپطزاظٶس .اظ آٶزب ٦ٻ زٸضاٴ زاٶكزٹيي ثطاي تٳطيٵ ؾيبؾي ٸ ٦ؿت تزطثٻ زض ايٵ ٖطنٻ ثؿيبض ٲٟيس ٸ ؾٹزٲٷس اؾت ٗٞهبالٴ
ايٷ٫ٹٶٻ تك٧٭ټب ٖٳستبً پؽ اظ زٸضاٴ زاٶكزٹيي ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ چٽطٺټبي قبذم ؾيبؾي ٦كٹض ثٻ اضائٻ ذسٲبت ٲاحط زض ضاؾتبي پيكطٞت ٸ تٗبٮي ربٲٗٻ ٲيپطزاظٶس.
ٗٞبٮيت تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶكزٹيبٴ زض زاٶك٫بٺټب قبٲ٭ ثط٪عاضي ٲطاؾٱ ٲرتٯٞ ٝطټٷ٫ي ه ؾيبؾي ،تطيجٹٴ آظاز ،ثط٪عاضي اضزٸټبي ٞطټٷ٫ي ،اٶتكهبض ٶكهطيبت،
ٲٹيٕ٪يطيټبي ؾيبؾي زض ٢بٮت ثيبٶيٻټب ٸ ثؿيبضي ٗٞبٮيتټبي زي٫ط ٲيثبقس .تك٧٭ټبي زاٶك٫بټي ټٳؿٹ ثهب تكه٧٭ تكه٧٭ټهبي ؾطاؾهطي تحهت ٖٷهٹاٴ اتحبزيهٻ،
ٗٞبٮيتټبي ذٹز ضا اظ ٖطنٻ زاٶك٫بٺټب ثٻ ثيطٸٴ اظ آٴ تٗٳيٱ زازٺ ٸ ٸاضز ٲٷبؾجبت ؾيبؾي ٸ ارتٳبٖي ٦٭ ٦كٹض ٲيقٹٶس .ٶٳٹٶٻټبيي اظ ايهٵ اتحبزيهٻټهب ٖجبضتٷهس اظ:
اتحبزيٻ اٶزٳٵټبي اؾالٲي زاٶكزٹيبٴ ؾطاؾط ٦كٹض (زٞتط تح٧يٱ ٸحست) ،ربٲٗٻ اؾالٲي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺټبي ؾطاؾط ٦كٹض ،اتحبزيٻټبي اٶزٳٵټهبي اؾهالٲي
زاٶكزٹيبٴ ٲؿت٣٭ زاٶك٫بٺټبي ؾطاؾط ٦كٹض.
ټٳچٷيٵ ي٧ي زي٫ط اظ ٲزٳٹٖٻټبي ٗٞب ٬زض زاٶك٫بٺټب ،ثؿيذ زاٶكزٹيي ٲيثبقس .زض آييٵٶبٲٻ ارطايي ٢بٶٹٴ تك٧ي٭ ٸ ت٣ٹيت ٸ تٹؾٗٻ ثؿيذ زاٶكهزٹيي ٲههٹة
قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٲٹاضز ظيط ثٻ ٖٷٹاٴ اټسا ٜايٵ ٲزٳٹٖٻ آٲسٺ اؾت:
 .6تحٞ ١٣طاٲيٵ ٸ ضټٷٳٹزټبي اٲبٰ(ضٺ) ٸ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي
 .4ت٣ٹيت ضٸحيٻ ټٳ٧بضي ٸ ٲؿئٹٮيتپصيطي
 .3ثؿٍ ٞطټٷ ٩ٸ ت٧ٟط ثؿيزي
 .2ايزبز آٲبز٪ي زٞبٔ ټٳٻربٶجٻ اظ زؾتبٸضزټبي اٶ٣الة اؾالٲي زض ٖطنٻټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٞطټٷ٫يٖ ،ٯٳي ٸ زٞبٖي

آيييًاهِتطکلّاياسالهيداًطگاّياى
(هػَة چْبسغذ ٍ چْل ٍ ّطتويي خلسِ هَسخ >68<=/;/
ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي)

همذهِ

زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ټط ربٲٗٻ ،ٲٗط ٜٸ ٲجيٵ ثبالتطيٵ ؾُح ت٧ٟط ٸ ٖٯٱ آٴ ربٲٗٻ ٲحؿٹة ٲيقٹٶس ٸ انٹ ٬رٽبٴثيٷي ٸ ٶٓهبٰ اٖت٣هبزي ٸ اضظقهي
ربٲٗٻ ضا زض ذٹز ٲتزٯي ٲيؾبظٶس ٸ ثب تطثيت ٲت٧ٟطاٴ ٸ زاٶكٳٷساٴ ٸ ٲسيطاٴ آيٷهسٺ ،زض رٽهت ثركهيسٴ ثهٻ حط٦هتټهبي ٪ٹٶهب٪ٹٴ ٧ٞهطي ،اٖت٣هبزيٞ ،طټٷ٫هي ٸ
ؾيبؾي ربٲٗٻ ٲاحط ٸا ٕ٢ٲيقٹٶس .اظ ايٷزب ٲيتٹاٴ ٟ٪ت ٦ٻ زاٶك٫بٺ ټبي ٲرتٯ ٝرٽبٴٖ ،الٸٺ ثط اقتطا٦بتي ٦ٻ ثٻ اٖتجبض زاٶك٫بٺ ثٹزٴ ،ثب ي٧سي٫ط زاضٶهس ثهٻ اٖتجهبض
تٗٯ ١ثٻ رٹاٲٗي ثب ثيٷفټب ٸ اضظـټبي ٲرتٯ ٝٸارس ذهٹنيبتي ټؿتٷس ٦ٻ آٶٽب ضا اظ ي٧سي٫ط ٲتٟبٸت ٸ ٲتٳبيع ٲيؾبظز.
ربٲٗٻ ايطاٶي ٦ٻ زض اٶ٣الة اؾالٲي ذٹز ثب ضٸي٧طزټبي اٮٽي ٸ ٲٗٷٹي ،رٽبٴثيٷي ٸ ٶٓبٰ اضظقي اؾالٰ ضا ٲجٷبي قئٹٴ ٪ٹٶب٪ٹٴ ذهٹز ٢هطاض زاز ،ذٹاټهبٴ آٴ اؾهت ٦هٻ
زاٶك٫بٺټبي ٲتٷبؾجي ثب ٲجبٶي ٸ اضظقٽبي اؾالٲي زاقتٻ ثبقس تب ټٱ ثتٹاٶس زض آٴ زاٶك٫بٺټب اظ ٲجبٶي ٸ ٲٗيبضټبي ذٹزآ٪بټي ٸ قهٷبذت ز٢يه١تهط ٸ غضٜتهط حبنه٭ ٦ٷهس ٸ
ټٱ ثب تطثيت ٲت٧ٟطاٴ ٸ ٲسيطاٴ ثط ٸ ١ٞآٴ ٲجبٶي ٸ ٲٗيبضټب ،ثٻ تطٸيذ ٸ تٗٳيٱ آٶٽب زض ٦ه٭ ربٲٗهٻ ٲجهبزضت ٶٳبيهس .ايٟهبي چٷهيٵ ضؾهبٮت ٲٽٳهي ٶيبظٲٷهس تهالـ ٸ ٦ٹقهف
ؾبظٲبٴ يبٞتٻ زاٶك٫بټيبٴ زض پطتٹ ٶٓٱ ٸ اٶًجبٌ ٸ ٢بٶٹٶٳٷسي اؾت .آييٵ ٶبٲٻ حبيط ثط ٲجٷبي چٷيٵ ت٧ٟطي ،ثهب ٶٓهط ثهٻ انهٹٖ ٬ٳهٹٲي ٸ اذتهبنهي حهب٦ٱ ثهط زاٶكه٫بٺټهب
ثطاؾبؼ ٲهٹثٻ قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ ثٻ ٲٷٓٹض تٹؾٗٻ ٸ تكهٹيٗٞ ١بٮيتٽهب ٸ حٳبيهت اظ ح٣هٹ ٠ؾيبؾهي ٸ ارتٳهبٖي زاٶكه٫بټيبٴ زض چٽهبضچٹة ٢هٹاٶيٵ ٲٹيهٹٖٻ
٦كٹض تسٸيٵ ٪طزيسٺ اؾت.

گفتبس اٍل :وليبت ٍ تؼبسيف

هبدُ  .6زض ايٵ آييٵٶبٲٻ تٗبضي ٝظيط ٲٹضز ٶٓط اؾت:
 .6-6زاٶك٫بٺ :ثٻ ټط ي ٥اظ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـٖبٮي ٸ پػٸټكي اٖٱ اظ زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي اَال ٠ٲيقٹز.
تجػشُ :ټط ٲط٦ع يب ٸاحس زاٶك٫بټي ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺټبي زٸٮتي زض زي٫ط قٽطټب ٸ ٶيع ټط ٸاحس زاٶكه٫بٺ ٚيطزٸٮتهي زض ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ټٳبٶٷهس زاٶكه٫بٺ ٲحؿهٹة
ٲيقٹز.
 .6-7زاٶك٫بټيبٴٖ :جبضت اظ زاٶكزٹيبٴ ٸ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
 .6-8تك٧٭ اؾالٲي :رٳٗيتي ٲط٦ت اظ زاٶك٫بټيبٴ اؾت ٦ٻ پؽ اظ زضيبٞت ٲزٹظ ضؾٳي ٗٞبٮيت اظ ٲطرٕ شينالح (ټيإت ٶٓهبضت زاٶكه٫بٺ ه ٲههطّح زض ٞهه٭
ؾٹٰ ايٵ آييٵٶبٲٻ) زض رٽت تح ١٣اټسا ٜاؾالٲي ٸ اضظقٽبي اٶ٣الة ٸ ٶٓبٰ اؾالٲي ٲهطّح زض چٽبضچٹة ٢بٶٹٴ اؾبؾي ٸ ايٵ آييٵٶبٲٻ ٗٞبٮيت ٲيٶٳبيس.
ًٖ .6-9ٹ :ثٻ ټط ي ٥اظ زاٶك ٫بټيبٴ ٦ٻ ٶؿجت ثٻ حجت ٶبٰ ذٹز زض زٞتط اًٖبي ټط ي ٥اظ تك٧ٯٽبي اؾالٲي ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ پصيطٞتهٻ قهسٺ اؾهت اَهال ٠ٲهيقهٹز.
(ًٖٹيت ثٻ ٲٷعٮٻ ٲٹا٣ٞت ثب اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ اؾت).
تجػشُ :ټط ٞطز تٷٽب ٲيتٹاٶس زض ظٲبٴ ٸاحس زض ي ٥تك٧٭ اؾالٲي ًٖٹيت زاقتٻ ثبقس ٸ زض ٚيط ايٵ نٹضت ًٖٹيت ٲاذط ٢بث٭ ٢جٹ ٬اؾت.

هبدُ  .7هحذٍدُ فؼبليت

ټط ٶٹٔ ٗٞبٮيت ؾيبؾيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي تك٧٭ ټبي اؾالٲي زض حسٸز اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ زض زاذ٭ زاٶكه٫بٺ ٸ زض چهبضچٹة يهٹاثٍ ٸ ٲ٣هطضات زاٶكه٫بٺ ٸ ايهٵ
آييٵٶبٲٻ ٸ ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٦كٹض ٲزبظ اؾت.
تجػشُٗٞ :بٮيتٽبي تك٧٭ټبي اؾالٲي زض ذبضد اظ زاٶك٫بٺ تبثٕ ٢بٶٹٴ احعاة اؾت.
 .7-6ثط٪عاضي ؾرٷطاٶي ،تزٳٕ ،ضاټپيٳبيي ،ٲيع٪طز ،تطيجٹٴ آظاز ٸ ٶهت تبثٯٹټبي تك٧ٯٽبي زاٶكزٹيي ثب اضائٻ ٲزٹظ اظ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اٲ٧بٴپصيط اؾت.
تجػشُ .6اٶتكبض ټط ٶٹٔ ٶكطيٻاي ثٻ اؾتخٷبي ٶكطيبت ٖٯٳي زاٶك٫بټي ثب ٲزٹظ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي٪يطز.
تجػشُ .7ضاٺاٶساظي ټط ٶٹٔ پبي٫بٺ اَالٔضؾبٶي ضايبٶٻاي ثب ٲزٹظ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي٪يطز.
تجػشُ  .8قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زض نٹضت ٲٛبيطت ټط ٶٹٔ ٗٞبٮيهت ٞطټٷ٫هي ،ؾيبؾهي ٸ ارتٳهبٖي ثهب ٲههبٮح زاٶكه٫بٺ ،يهٹاثٍ قهطٖي ٸ اضظـټهبي اٶ٣هالة
اؾالٲي ،ٲطاتت ضا ثٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٲيٶٳبيس ٸ ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت زض نٹضت اٖالٰ قٹضاي ٞطټٷ٫ي ٸ يب ٲكبټسٺ ٲٹاضز ذهال ٜاظ آٶٽهب رٯهٹ٪يطي
٦ٷس.
گفتبس دٍم :تطىلّب

هبدُ .8تك٧٭ټب ثب َي ٲطاح٭ ظيط تإؾيؽ ٲي٪طزٶس:
 .8-6حسا٢٭  5ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴ يب  3ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ثب زاقتٵ قطايٍ ظيط ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ټيإت ٲاؾؽ ثب اضائٻ ٶبٰ ٲكرهي ثطاي تكه٧٭ ،ت٣بيهبي
نسٸض پطٸاٶٻ ٗٞبٮيت ٶٳبيٷس:
اٮ )ٝاٖت٣بز ٸ اٮتعاٰ ٖٳٯي ثٻ اؾالٰ ،ٸاليت ٣ٞيٻ ٸ ٢بٶٹٴ اؾبؾي.
ة) ثطذٹضزاضي اظ حؿٵ قٽطت ٸ اذال ٠اؾالٲي ٸ حسا٢٭ زٸ ٶيٱ ؾب ٬تحهيٯي اقتٛب ٬ثٻ تحهي٭ زض زاٶك٫بٺ ٲعثٹض ثهطاي تكه٧٭ټهبي زاٶكهزٹيي ٸ حهسا٢٭ زٸ
ؾب ٬اؾترساٰ ضؾٳي آظٲبيكي ثطاي تك٧٭ټبي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زض زاٶك٫بٺ ٲعثٹض.
٦ .8-7ؿبٶي ٦ٻ ثٻ ٲٹرت ٲبزٺ ٢ 3بٶٹٴ ٗٞبٮيت احعاة ،رٳٗيتټب ٸ اٶزٳٵټبي ؾيبؾي ٸ نٷٟي اظ ح ١تإؾيؽ رٳٗيت ٸ حعة ؾيبؾهي ٸ يهب قهط٦ت زض ټيهإت
ضټجطي آٴ ٲحطٸٲٷس ٶٳيتٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ټيإت ٲاؾؽ ت٣بيبي نسٸض پطٸاٶٻ ثطاي ايزبز تك٧٭ زض ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٶٳبيٷس.
 .8-8زض نٹضت تإييس نالحيت حسا٢٭ الظٰ اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ (ٲٹيٹٔ ثٷس 6ه )3ٸ تإييس ٶبٰ تك٧٭ ،ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ حسا٦خط ْط ٜپهبٶعزٺ ضٸظ ٦هبضي
ٲٹا٣ٞت انٹٮي ثب تإؾيؽ تك٧٭ ضا نبزض ٲيٶٳبيس.
 .8-9ټيإت ٲاؾؽ ٲ٧ٯ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜٲست ؾٻ ٲبٺ اظ تبضيد زضيبٞت ٲٹا٣ٞت انٹٮي ٞٽطؾت اؾبٲي اًٖب ٸ اؾبؾٷبٲٻ ضا ثٻ ټيهإت ٶٓهبضت تؿهٯيٱ ٶٳبيهس.
زض ٚيط ايٵ نٹضت زضذٹاؾت تإؾيؽ ٦بٴ ٮٱ ي٧ٵ تٯ٣ي ٲيقٹز.
تجػشُ :اٮتعاٰ ثٻ ٢بٶٹٴ اؾبؾي ،ٸاليت ٲُٯ٣ٻ ٣ٞيٻ٢ ،ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻي ٦كٹض ٸ آييٵٶبٲٻټبي ٲهٹة ثبيؿتي ٲهطحب زض اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ آٲسٺ ثبقس.
 .8-:ټيإت ٶٓبضت پؽ اظ زضيبٞت ٞٽطؾت اؾبٲي اًٖبء (زض حس ٶهبة الظٰ) حسا٦خط ْط ٜٲست زٸ ٲبٺ ٶؿجت ثٻ ثطضؾي ٸ تههٹيت اؾبؾهٷبٲٻ ٸ نهسٸض ٲزهٹظ
ثطاي تك٧٭ ٸارس قطايٍ ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.

; .8-ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت زض نٹضت ٖسٰ تهٹيت اؾبؾٷبٲٻ ،ٲطاتت ضا ثهٻ َهٹض ٦تجهي ثهب ش٦هط زاليه٭ ٸ ٲؿهتٷسات ثهٻ ٲت٣بيهيبٴ اٖهالٰ ٶٳبيهس ٸ ٲت٣بيهيبٴ
ٲيتٹاٶٷس ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ يٳٵ تإٲيٵ ٶٓط ټيإت ٶٓبضت ت٣بيبي تزسيس ٶٓط ٶٳبيٷس.
تجػشُ .6زض نٹضت اٲتٷبٔ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اظ نسٸض پطٸاٶٻ ٸ يب اٖتطاو ټيإت ٲاؾؽ تك٧٭ ثٻ ٶٓطات ټيإت ٶٓبضت زضثبضٺ اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ ،ټيإت ٲاؾهؽ
ٲيتٹاٶس اٖتطاو ذٹز ضا ثٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي (ٲٹيٹٔ ٲبزٺ 5ايٵ آييٵٶبٲٻ) اضؾب ٬ٶٳبيس ٸ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦هعي ٲٹْه ٝاؾهت ْهط ٜحهسا٦خط ٲهست زٸ ٲهبٺ
ٶؿجت ثٻ اٖتطاو ٸانٯٻ ضؾيس٪ي ٸ اٖالٰ ٶٓط ٶٳبيس.
تجػشُ  .7ټط ٶٹٔ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ ٲٷٹٌ ثٻ تإييس ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
< .8-حس ٶهبة تٗساز اًٖبي تك٧٭ټبي زاٶكزٹيي ثب احتؿبة ټيإت ٲاؾؽ  3زضنس ٦٭ زاٶكزٹيبٴ آٴ زاٶك٫بٺ ٸ حسا٢٭  53ٶٟط ٲيثبقس.
= .8-حس ٶهبة تٗساز اًٖبي تك٧٭ټبي ټيإت ٖٯٳي ثب احتؿبة ټيإت ٲاؾؽ  5زضنس ٦٭ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي آٴ زاٶك٫بٺ ٸ حسا٢٭ 63ٶٟط ٲيثبقس.

گفتبس سَمً :ظبست

هبدُ  .9ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت اظ ح٣ٹ ٠ؾيبؾي ٸ ارتٳبٖي زاٶك٫بټيبٴ ٸ اٶزبٰ ٸْبي ٝٲ٣طض زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ،ټيإت ٶٓبضت زض ټط زاٶك٫بٺ ثب تط٦يت ٸ قهطح ٸْهبيٝ
ظيط تك٧ي٭ ٲيقٹز:
 .9-6تط٦يت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ:
اٮ )ٝضييؽ زاٶك٫بٺ (ضييؽ ټيإت).
ة) ٲؿٹٸ ٬ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ.
د) ٶٳبيٷسٺ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي يب زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي حؿت ٲٹضز.
 .9-7ٸْبي ٝټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ:
اٮ )ٝثطضؾي اؾبؾٷبٲٻ ٸ نالحيت اًٖبي ٲاؾؽ تك٧٭ټبي اؾالٲي.
ة) اٖالٰ ٲٹا٣ٞت انٹٮي ٸ نسٸض پطٸاٶٻ ٗٞبٮيت ثطاي تك٧٭ټبي اؾالٲي.
د) نسٸض ٲزٹظ اٶزبٰ ٗٞبٮيت تك٧ٯٽب (ٲٹيٹٔ ثٷس  4-4ايٵ آييٵٶبٲٻ)
ز) ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي اٶتربثبت تك٧٭ټبي اؾالٲي
ټه) ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت تك٧ٯٽب ثطاؾبؼ آييٵٶبٲٻ ٲطثٹٌ.
ٸ) ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸان٭ قسٺ اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي زض اضتجبٌ ثب ٗٞبٮيتٽبي تك٧٭ټبي اؾالٲي.
ظ) تٹ ٝ٢ٸ يب ٮٛٹ پطٸاٶٻ ٗٞبٮيت تك٧٭ټبي اؾالٲي.

تجػشُ :ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس پؽ اظ تبييس ټيإت ٲط٦عي ٶٓبضت ثركي اظ ٸْبي ٝذهٹز ضا قهبٲ٭ ثٷهسټبي (د ،ز ،ٺ ،ٸ ) ثهٻ قهٹضايي ٲتكه٧٭ اظ ٲٗبٸٶهت
زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ،ٲٗبٸٶت زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي زض زاٶك٫بٺ ٸ ٶٳبيٷسٺ ٸظاضتربٶٻټبي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷأٸضي ٸ ثٽساقت ،زضٲهبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي ٸ
زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي حؿت ٲٹضز تٟٹيى ٶٳبيس.
هبدُ  .:ثٻ ٲٷٓٹض اٶزبٰ ٸْبي ٝٲ٣طض زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ،ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي زض ٸظاضتربٶٻټبي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقت ،زضٲهبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي ٸ
زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثب تط٦يت ٸ قطح ٸْبي ٝظيط تك٧ي٭ ٲيقٹز:
 .:-6تط٦يت ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي:
اٮ )ٝٸظيط يب ضييؽ زؾت٫بٺ.
ة) ضييؽ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺټب.
د) ي٧ي اظ ٲٗبٸٶبٴ ٸظيط يب ضييؽ زؾت٫بٺ ثٻ اٶتربة ٸي.
ز) ي ٥ٶٟط اظ ضئؾبي زاٶك٫بٺټب حؿت ٲٹضز.
ٺ) ٶٳبيٷسٺ قٹضايٗبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي.
ٸ) زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ثؿيذ زاٶكزٹيي زض ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲُطح قهٹز ٞطٲبٶهسٺ ٶيهطٸي ٲ٣بٸٲهت ثؿهيذ ثهب حه ١ضؤي زض آٴ ټيهإت حًهٹض
ذٹاټس زاقت.
 .:-7ٸْبي ٝټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي:
اٮ )ٝضؾيس٪ي ٶؿجت ثٻ زضذٹاؾتٽبي تزسيسٶٓط زض تهٳيٳبت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺټب ٸ ترٯٟبت آٶٽب حسا٦خط ْط ٜٲست زٸ ٲبٺ.
ة) تسٸيٵ ٸ تهٹيت زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ارطايي ايٵ آييٵٶبٲٻ حؿت ٲٹضز.
د) تسٸيٵ ٸ تهٹيت آييٵٶبٲٻ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت تك٧٭ټبي اؾالٲي.
هبدُ ;٦ .ٯيٻ تك٧ٯٽبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲهٹثٻ رٯؿٻ  415ٲٹضخ  6333/8/48قٹضايٗبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي تك٧ي٭ قسٺاٶس ٢هبٶٹٶياٶهس ٸ ضؾهٳيت
زاضٶس.
ٗٞ .;-6بٮيتټبي ٦ٯيٻ تك٧ٯٽبي اؾالٲي زاٶك٫بټي اظ تبضيد تهٹيت ثطاؾبؼ ٲٟبز ايٵ آييٵٶبٲٻ ذٹاټس ثٹز.
 .;-7تك٧٭ټبي اؾالٲي ٲعثٹض ٲٹْٟٷس حسا٦خط زض ْط ٜي ٥ؾب ٬اؾبؾٷبٲٻټبي ذٹز ضا ثب ايٵ آييٵٶبٲٻ تُجي ١زټٷس.
 .;-8چٷبٶچٻ ثطاؾبؼ تكريم ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي،ټط ٦ساٰ اظ تك٧٭ټبي ٲعثٹض حبئع قطايٍ ٶجٹزٶس ثب آٴ تك٧٭ ثطذٹضز ٢بٶٹٶي نٹضت ٲي٪يطز.
هبدُ< .ٲؿٹٸٮيت ټٳبټٷ٫ي ٸ تٹظيٕ ٖبزالٶٻ ٦ٳ٧ٽبي زاٶك٫بٺ ثٻ تك٧٭ټب ثط ٖٽسٺ ټيإت ٶٓبضت ذٹاټس ثٹز.
 .<-6ٲؿٹٸالٴ شيطثٍ تٷٽب ٲزبظٶس ثٻ تك٧٭ټبيي تؿٽيالت اضائٻ زازٺ ٸ يب اربظٺ اؾتٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبت زاٶك٫بٺټب ضا ثسټٷس ٦هٻ ٲزهٹظ ٗٞبٮيهت ضا َجه ١ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ
زضيبٞت ٦طزٺ ثبقٷس.

هبدُ = .زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ارطايي ايٵ آييٵٶبٲٻ ٸ ټٳچٷيٵ آييٵٶبٲٻ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت تك٧ٯٽبي اؾالٲي زض رٯؿٻ ٲكتط ٤ټيإتٽهبي ٶٓهبضت ٲط٦هعي
ٸظاضتربٶٻټبي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي زض ٲح٭ زثيطذبٶٻ قٹضايٗبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ زض ق٧٭ ٸاحهس
ثٻ تهٹيت ٶٽبيي ٲيضؾس.
آييٵٶبٲٻ ٞٹ ٠زض  5ٲبزٺ ٸ  8تجهطٺ زض رٯؿٻ  228ٲٹضخ  6338 /1/3قٹضايٗبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ تهٹيت ضؾيس ٸ اظ تبضيد تهٹيت ،آييٵٶبٲٻټبي ٲٛبثط ثب آٴ
ٲٯٛي قس ٸ ٲٹاضز شي٭ َي رٯؿبت آتي قٹضا ٲهٹة ٸ ثٻ آييٵٶبٲٻ اٞعٸزٺ قس:
? تجهطٺ  4اٮحب٢ي ثٻ ثٷس 6ه 4ٲهٹة رٯؿٻ  566ٲٹضخ 6386/66/8
? تجهطٺ اٮحب٢ي ثٻ ثٷس  2-4آييٵ ٶبٲٻ ٲهٹة رٯؿٻ  233ٲٹضخ 6383/66/33
? ثٷس «ٸ» ٲبزٺ ( 5تط٦يت ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي) ٲهٹة رٯؿٻ  234ٲٹضخ 33/63/63
? ٲبزٺ  1تب  8آييٵٶبٲٻ ٲهٹة رٯؿٻ  223رٯؿٻ ٲٹضخ 6338/33/31

دستَرالؼولاخزاييآيييًاهِتطکلّاياسالهيداًطگاّياى

همذهِ

پؽ اظ اثال٘ آييٵٶبٲٻ تك٧٭ ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲ٣طض قس زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي آييٵٶبٲٻ ٲعثٹض تٹؾٍ ٸظاضتربٶٻټهبي ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي ،ثٽساقهت،
زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ثٻ ٲٷٓٹض احهبء ٲؿبئ٭ ارطايي ثطاي ٲست ؾٻ ؾب ٬ثٻ نٹضت آظٲبيكي تسٸيٵ ٸ اثال٘ ٪طزز.
ثب اٶً٣بي ٲست آظٲبيكي ٲص٦ٹض ٸ زض ارطاي ٢ؿٳت (ة) اظ ثٷس  4ٲبزٺ  5آييٵٶبٲٻ تك٧٭ټبي اؾهالٲي زاٶكه٫بټيبٴ ٲههٹة رٯؿهٻ  228ٲهٹضخ  38/1/3ٸ ٶيهع
ٲهبزٺ ( 8ت٧ٳيٯهي) ٲههٹة رٯؿهٻ  223ٲهٹضخ  38/3/1ٸ ٲٟهبز ت٧ٯٳهٻ ٸ تجهههطٺټهبي اٮحهب٢ي ٲههٹة رٯؿهٻ  234ٲهٹضخ  6333/63/63ٸ رٯؿهٻ  233ٲههٹضخ
 6383/66/3ٸ رٯؿٻ  566ٲٹضخ  6386/66/8قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫هي ٸ ثهٻ ٲٷٓهٹض تؿهٽي٭ ٸ تؿهطيٕ زض اٶزهبٰ ٸْهبي ٝٸ ٲؿهاٸٮيتټهبي ټيهإت ٶٓهبضت
زاٶك٫بٺټب ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ قطح ظيط تسٸيٵ ٪طزيسٺ اؾت ٦ٻ ثطاي ارطا اثال٘ ٲي٪طزز.

ثخص اٍل :ضشح ٍظبيف دثيشخبًِ ّيأت ًظبستً ،حَُ تطىيل خلسبت ّيأت ًظبست ٍ هشاحل غذٍس هدَص فؼبليتّب
هبدُ .6دثيشخبًِ ّيأت ًظبست داًطگبُ ٍ ٍظبيف آى

6ـ .6ثٻ ٲٷٓٹض تؿٽي٭ زض اٶزبٰ ٗٞبٮيتټبي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ زض ظٲيٷٻ تٳبؼ ٸ ٲ٧بتجٻ ثب تك٧٭ټبي اؾالٲي ٸ ؾبيط ٶٽبزټبي شيطثٍ ،ح ّٟٸ ٶ٫ٽساضي اؾهٷبز ٸ
ٲساض ،٤زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثب قطح ٸْبي ٝظيط تك٧ي٭ ٲي٪طزز:
اٮ )ٝاٖالٰ زؾتٹض ٦بض ٸ زٖٹت اظ اًٖبء ثطاي قط٦ت زض رٯؿبت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٸ يب ٸاحس زاٶك٫بټي
ة) تك٧ي٭ ٶٓبٰ ثبي٫بٶي ،حجت ٸ ٶ٫ٽساضي اؾٷبز ٸ ٲ٧بتجبت ٸ َج٣ٻثٷسي پطٸٶسٺټب
د) زضيبٞت زضذٹاؾت ٦تجي ټيإت ٲاؾؽ ٲت٣بيي تإؾيؽ تك٧٭ اؾالٲي ٸ َطح آٶٽب زض رٯؿبت ضؾٳي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ
ز) زضيبٞت زضذٹاؾت ٦تجي نسٸض ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٸ َطح آٴ زض رٯؿبت ضؾٳي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ
ټه) زضيبٞت ق٧بيبت ٲُطٸحٻ اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي زض اضتجبٌ ثب ٗٞبٮيتټبي تكه٧٭ ټهبي اؾهالٲي ٸ َهطح آٶٽهب زض رٯؿهبت ضؾهٳي ټيهإت ٶٓهبضت
زاٶك٫بٺ
ٸ) اثال٘ تهٳيٱ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ٸ ثب اٲًبي ضيبؾت زاٶك٫بٺ زض ٲٽٯت ٢بٶٹٶي تٗييٵ قسٺ ثٻ تك٧٭ اؾالٲي
ظ) تسٸيٵ نٹضت رٯؿبت ٸ اٶزبٰ ٲ٧بتجبت يطٸضي ثٷب ثٻ زؾتٹض ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ
ح) تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٪عاضـ رٯؿبت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٸ اضؾب ٬آٴ ثب اٲًبي ضيبؾت زاٶك٫بٺ ثطاي زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي
ٌ) اَالٔضؾبٶي ثٻ ٲٹ ٕ٢زض ٲٹضز آييٵٶبٲٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ارطايي آٴ ثٻ زاٶك٫بټيبٴ ٸ تك٧٭ټبي اؾالٲي
ٴ) زٖٹت ٸ تك٧ي٭ رٯؿبت ټيإت ٲٷهٟٻ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ
ي) پي٫يطي ارطاي ٲهٹثبت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٸ اذص ٪عاضـ ٗٞبٮيتټبي تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ
ل) اٶزبٰ ؾبيط اٲٹض ٲحٹٮٻ

7ـ .6ضئيؽ زاٶك٫بٺ ي ٥ٶٟط اظ ٦بضٲٷساٴ يب اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲؿئٹ ٬زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اٶتربة ٸ ثٻ اًٖب ٲٗطٞي ٲيٶٳبيس.
هبدًُ .7حَُ تطىيل خلسبت ّيأت ًظبست داًطگبُ

6ـ .7ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ رٽت ضؾيس٪ي ثٻ ټٷ٫بٰ ثٻ زضذٹاؾت ٦تجي تك٧٭ټب ٸ يب نسٸض ٲزهٹظ ٗٞبٮيهتټهبي ٲرتٯه ٝارتٳهبٖي ،ؾيبؾهيٞ ،طټٷ٫هي ٸ اٶزهبٰ
زي٫ط ٸْبي ٝٲحٹٮٻ زض ٞٹان٭ ظٲبٶي ٲٗيٵ ٸ يب ثٻ َٹض ٞٹ٠اٮٗبزٺ تك٧ي٭ رٯؿٻ ٲيزټس.
تجػشُ :ضئيؽ زاٶك٫بٺ يب زٸ ؾٹٰ اًٖبي ټيإت ٶٓبضت ٲيتٹاٶٷس زضذٹاؾت تك٧ي٭ رٯؿٻ ٞٹ٠اٮٗبزٺ ٶٳبيٷس ٸ ضئيؽ ټيإت ٲٹْ ٝثٻ زٖٹت اظ اًٖب ثهطاي تكه٧ي٭
رٯؿٻ ٞٹ٠اٮٗبزٺ ٲيثبقس.
7ـ .7رٯؿبت ټيإت ٶٓبضت ثب حًٹض ضيبؾت زاٶك٫بٺ (ضئيؽ ټيإت) ٸ حسا٢٭ يًٖ ٥ٹ زي٫ط ضؾٳي اؾت.
8ـ .7حًٹض ٲؿئٹ ٬زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٸ ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٸ ٶٳبيٷسٺ تك٧٭ اؾالٲي (حؿت ٲٹضز) زض رٯؿهبت ثهسٸٴ حه ١ضؤي ٸ
ثب ٲٹا٣ٞت ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثالٲبٶٕ اؾت.
هبدًُ .8حَُ غذٍس هدَص فؼبليتّب

6ـ٦ .8ٯيٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ زض زاٶك٫بٺ الظٰ اؾت زض نٹضت تٳبي٭ ثٻ اٶزبٰ ټط ي ٥اظ ٗٞبٮيهتټهبي ٲٷهسضد زض ثٷهس (6هه )4آيهيٵٶبٲهٻ تكه٧٭ټهبي
اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٶؿجت ثٻ اذص ٲزٹظ اظ ټئيت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ َج ١ٲٟبز ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
7ـ .8تك٧٭ټبي اؾالٲي ٲت٣بيي نسٸض ٲزٹظ ٗٞبٮيت ثبيؿتي ثط ٨زضذٹاؾت ٲزٹظ ٗٞبٮيت (پيٹؾهت زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ارطايهي) ضا ت٧ٳيه٭ ٸ ثهطاي حجهت ٸ تكه٧ي٭
پطٸٶسٺ ثٻ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت تحٹي٭ ٶٳبيٷس.
8ـ .8حسا٦خط ٲٽٯت پبؾر٫ٹيي ٸ اضائٻ ٲزٹظ تٹؾٍ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ زض ٲٹضز ٗٞبٮيتټبيي ٶٓيط :ؾرٷطاٶي ،تك٧ي٭ ٲيع٪طز ،تطيجهٹٴ ٸ ٶههت تهبثٯٹ اظ تهبضيد
حجت زضذٹاؾت ٦تجي زض زثيطذبٶٻ ټيإت ،ټٟت ضٸظ ٦بضي ٸ زض ٲٹضز تزٳٕ ٸ ضاټپيٳبيي چٽبض ضٸظ ٦بضي ٲيثبقس.
تجػشُ :تك٧٭ټبي اؾالٲي ٦ٻ زضذٹاؾت اٶزبٰ ٗٞبٮيتټبي ٲٷسضد زض ثٷس 3ه 3زؾتٹضاٮٗٳ٭ ضا زاضٶس الظٰ اؾت ثب تٹرٻ ثهٻ حهسا٦خط ٲٽٯهت ٢هبٶٹٶي پبؾهر٫ٹيي اظ
ؾٹي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ تبضيد ثطٶبٲٻ ذٹز ضا تٷٓيٱ ٸ تب ظٲبٴ اذص ٲزٹظ اظ اٶزبٰ ټط ٪ٹٶٻ ٗٞبٮيت تجٯيٛبتي ارتٷبة ٶٳبيٷس.
9ـ .8ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت زض ٲٽٯت ٢بٶٹٶي تٗييٵ قسٺ زض ثٷس (3ه )3ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ رٯؿٻ ضؾٳي ،ثطضؾي ٲساض ،٤اذص تهٳيٱ ٸ اٖهالٰ ٦تجهي آٴ
ا٢ساٰ ٶٳبيس .ضئيؽ ټيإت ٲؿئٹ ٬ايٵ اٲط ٲيثبقس ٸ ٖسٰ پبؾر٫ٹيي زض ٲٽٯت ٲ٣طض ثٻ ٲٷعٮٻ تإييس تٯ٣ي ٲيقٹز.
:ـ .8زض نٹضت ٖسٰ ٲٹا٣ٞت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثب زضذٹاؾت ٦تجي تك٧٭ ،يطٸضيؿت زالئ٭ ٖسٰ ٲٹا٣ٞت ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ٸ ٲؿتس ٬زض ٲٽٯت تٗييٵ قهسٺ
زض ثٷس 3ه 3ثٻ تك٧٭ اؾالٲي اثال٘ قٹز.
تجػشُ .6چٷبٶچٻ تك٧٭ اؾالٲي ٶؿجت ثٻ ضؤي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اٖتطاو زاقتٻ ثبقس ٲيتٹاٶس ٲطاتت اٖتطاو ذٹز ضا ْط ٜٲٽٯهت يه ٥ټٟتهٻ اظ تهبضيد اثهال٘
ضؤي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ثٻ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت اضائٻ ٸ ٲتٗب٢جبً ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٶيع الظٰ اؾت ٶٓط ٶٽبيي ذٹز ضا ْط ٜٲٽٯت ټٟهت ضٸظ
٦بضي اظ تبضيد زضيبٞت اٖتطاو ٦تجبً ثٻ تك٧٭ اٖالٰ ٶٳبيس.

تجػشُ .7زض نٹض ت اٖتطاو تك٧٭ اؾالٲي ثٻ ٶٓط ٶٽبيي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ يب اٲتٷبٔ ټيإت ٶٓبضت اظ پبؾر٫ٹيي ،ٲٹيهٹٔ زض نهٹضت زضذٹاؾهت تكه٧٭ ثهٻ
ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي اضربٔ ٸ ضؤي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي الظٰاالرطا اؾت.
تجػشُ .8ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲ٧ٯ ٝاؾت ْط 4 ٜٲبٺ اظ تبضيد زضيبٞت اٖتطاو ثٻ ٲٹيٹٔ ضؾيس٪ي ٸ تهٳيٱ ٲ٣تًي ضا اتربش ٶٳبيهس .ايهٵ تههٳيٱ ٲهيثبيؿهت
ْط ٜي ٥ټٟتٻ ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ثٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اٖالٰ قٹز.
;ـ .8تك٧٭ټبي اؾالٲي ٲي تٹاٶٷس ثٻ نٹضت ٲكتط ٤ٸ زض ٢بٮت ثطٶبٲٻ ٸاحس اظ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ت٣بيبي ٲزهٹظ ٗٞبٮيهت ٦ٷٷهس .ثهسيٽي اؾهت زض ايهٵ ٪ٹٶهٻ
ٲٹاضز ثط ٨زضذٹاؾت تٹؾٍ ٶٳبيٷس٪بٴ تك٧٭ټبي ٲعثٹض ت٧ٳي٭ ٸ اٲًب ٲيقٹز.
<ـ .8ٶهت تبثٯٹ ٶيبظ ثٻ اذص ٲزٹظ ٲ٧طض ٶساقتٻ ٸ تب ظٲبٴ ضٖبيت ٲ٣طضات ،ٲزٹظ اذصقسٺ ثٻ ٢ٹت ذٹز ثب٢ي اؾت ٸ ٲُبٮت ٲٷسضد زض آٴ َجه ١ٲ٣هطضات ٶهبْط ثهط
ٶكطيبت زاٶكزٹيي ٢بث٭ ضؾيس٪ي اؾت.
=ـ .8ٲؿتٷساً ثٻ تجهطٺ اٮحب٢ي ثٻ ثٷس 6ه 4آييٵٶبٲٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ (ٲهٹثٻ رٯؿٻ قٳبضٺ  566ٲٹضخ  6386/66/8قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫هي):
«ضاٺاٶساظي ټط ٶٹٔ پبي٫بٺ اَالٔضؾبٶي ثب ٲزٹظ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي٪يطز»

ثخص دٍمً :حَُ ثشسسي ٍ غذٍس هدَص ايدبد تطىل ٍ ًظبست ثش اخشاي اًتخبثبت
هبدُ .9اػالم هَافمت اغَلي

اٖالٰ ٲٹا٣ٞت انٹٮي ثطاي تإؾيؽ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲيثبيؿت ثط اؾبؼ يٹاثٍ ٲٷهسضد زض آيهيٵٶبٲهٻ تكه٧٭ټهبي اؾهالٲي زاٶكه٫بټيبٴ ٸ ضٖبيهت
ٶ٧بت ظيط اٶزبٰ پصيطز:
6ـ .9زض ثطضؾي نالحيت اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ ،اٖالٰ ٦تجي ثٻ اٖت٣بز ٸ اٮتعاٰ ٖٳٯي ثٻ اؾالٰ ،ٸاليت ٲُٯ٣ٻ ٣ٞيٻ ٸ ٢بٶٹٴ اؾبؾهي ثهطاي احهطاظ قهطايٍ ٲٷهسضد زض
٢ؿٳت (اٮ )ٝثٷس (6ه )3آييٵٶبٲٻ تك٧٭ ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲٟ٧ي اؾت ثٻ رع زض ٲٹاضزي ٦ٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ذهال ٜايهٵ ازٖهب ضا ثهط اؾهبؼ قهٹاټس ٸ
٢طائٵ ٸ ٲؿتٷسات ٢بث٭ ٢جٹ ٬احطاظ ٶٳبيس.
7ـ .9احطاظ حؿٵ قٽطت ٸ ضٖبيت اذال ٠اؾالٲي ثط ٖٽسٺ اًٖبي ټيإت ٶٓبضت ٲيثبقس ٸ ټيإت ٲيتٹاٶس اظ َطي ١ٲطارٕ ٲؿئٹ ٬ٶيع اؾتٗالٰ ٶٳبيس.
8ـ .9اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ زض ټٷ٫بٰ اضائٻ ت٣بيبي ذٹز ٶجبيس ًٖٹ ټيچ تك٧٭ اؾالٲي زي٫طي زض زٸضٴ زاٶك٫بٺ ثبقٷس.
9ـ .9اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ ٶجبيس َي زٸ تطٰ تحهيٯي ٲتٹاٮي اذيط ٸ يب ؾٻ تطٰ ٚيط ٲتٹاٮي ٢ج٭ اظ اضائٻ زضذٹاؾت تإؾيؽ تك٧٭ ٲكطٸٌ قسٺ ثبقٷس.
:ـ .9ټيإت ٲاؾؽ ٲت٣بيي ايزبز تك٧٭ ثبيس تٗٽس ٦تجي ٲجٷي ثط ٖسٰ ٗٞبٮيت تب ظٲبٴ نسٸض ٲزٹظ (اٖٱ اظ اٖالٰ ٲٹرٹزيت يب اٶزبٰ ؾبيط ٗٞبٮيتټب) ٶٳبيس.
;ـ .9ٲست ظٲبٴ ٲزبظ ثطاي ٲ٧بتجبت ٸ اٶزبٰ ٲطاح٭ ثطضؾي نالحيت ټيإت ٲاؾؽ تٹؾٍ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ حسا٦خط يه ٥ٲهبٺ اظ تهبضيد زضذٹاؾهت ٦تجهي
اؾت ٸ ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت َج ١ثٷس (3ه )3آييٵٶبٲٻ ْط ٜٲست  65ضٸظ ٦بضي پؽ اظ اتٳبٰ ٲط احه٭ ثطضؾهي ،زض نهٹضت تإييهس نهالحيت ټيهإت ٲاؾهؽ،
ٶؿجت ثٻ نسٸض ٲٹا٣ٞت انٹٮي ٸ زض نٹضت ٖسٰ تإييس ٶؿجت ثٻ اٖالٰ ٦تجي زالئ٭ ضز نالحيت ثٻ نٹضت َج٣ٻثٷسي قسٺ ثهب اٲًهبي زثيهط ټيهإت ٶٓهبضت زاٶكه٫بٺ
ا٢ساٰ ٶٳبيس .اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ ضز نالحيت قسٺ ْط ٜٲست زٺ ضٸظ اظ تبضيد اثال٘ ٦تجي ضؤي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶٷس ثٻ ضؤي ټيإت ٶٓبضت زاٶكه٫بٺ زض
ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي اٖتطاو ٶٳبيٷس.
تجػشُ :زض ٲٹاضزي ٦ٻ ثطاي ثطضؾي نالحيت ټيإت ٲاؾؽ ٶيبظ ثٻ ٲ٧بتجٻ ثب ٲحب٦ٱ ً٢بيي ثبقس ،ٲست ظٲبٴ ٲزبظ ثهطاي اٶزهبٰ ٲطاحه٭ ثطضؾهي تهب  25ضٸظ ٢بثه٭
اٞعايف اؾت.
هبدُ  .:سئَس اغلي ٍ سبختبس اسبسٌبهِ

ضٖبيت ٲٹاضز ظيط زض ٲحتٹا ٸ ؾبذتبض اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي الظٰ اؾت:
6ـ .:تهطيح ٶ٧بت ٲٷسضد زض تجهطٺ ثٷس (2ه )3آييٵٶبٲٻ
7ـ .:ٲجتٷي ثٹزٴ تهٳيٳبت ٸ ٗٞبٮيتټبي تك٧٭ ثط آضاي اًٖب ٦ٻ حس ٶهبة آضاي ٲعثٹض حؿت ٲٹضز ٲُبث ١ٲٟبز اؾبؾٷبٲٻ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ :تٷٽب اًٖبي تك٧٭ ٲيتٹاٶٷس زض اٶتربثبت قٹضاي ٲط٦عي آٴ تك٧٭ قط٦ت ٶٳبيٷس.
8ـ .:ٲٗطٞي اض٦بٴ تك٧٭ ٸ تك٧يالت ظيط ٲزٳٹٖٻ آٶبٴ.
9ـ .:قطح ز٢ي ١ٸْبئ ٝاض٦بٴ تك٧٭.

:ـ .:چ٫ٹٶ٫ي تك٧ي٭ رٯؿبت ،حس ٶهبة ضؾٳيت آٶٽب ٸ اذص تهٳيٱ.
;ـ .:قطايٍ ًٖٹيت ،ٶحٹٺ ًٖٹ٪يطي ٸ ذطٸد اًٖب اظ تك٧٭ (اذطاد يب اؾتٟٗب)
تجػشُ :ٶبٲعزټبي ًٖٹيت زض قٹضاي ٲط٦عي تك٧٭ټبي اؾالٲي ٶجبيس َي زٸ تطٰ ٲتٹاٮي ٸ يب  3تطٰ ٚيط ٲتٹاٮي ٲكطٸٌ قسٺ ثبقٷس.
<ـ .:پبيجٷسي ثٻ اح٧بٰ اؾالٲي ٸ اٖالٰ ٦تجي اٖت٣بز ثٻ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ٢ؿٳت اٮ ٝثٷس (6ه )3آيهيٵ ٶبٲهٻ اظ ؾهٹي ٶبٲعزټهبي ًٖهٹيت زض ټيهإت ٲط٦هعي ،ټؿهتٻ
ٲط٦عي ٸ يب قٹضاي ٲط٦عي تك٧٭ اؾالٲي.
=ـ .:ٶحٹٺ اٶحال ٬تك٧٭
>ـ .:ٶحٹٺ ض ٕٞاذتال ٜتك٧٭ زض نٹضت ثطٸظ اذتال ٜثيٵ اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي آٴ ثٻ نٹضت نطيح ٸ ضٸقٵ.
61ـ .:چ٫ٹٶ٫ي ثط٪عاضي اٶتربثبت زض ٲطتجٻ اٸ ٬ٸ ؾبيط زٸضٺټب ٸ ټٳچٷيٵ تزسيس اٶتربثبت زض نٹضت نسٸض ضؤي اثُب ٬اٶتربثبت اظ ؾٹي ٲطارٕ نبٮحٻي شيطثٍ
66ـ .:ٶحٹٺ تساٸٰ ٗٞبٮيت ٢بٶٹٶي تك٧٭ زض نٹضت ثط٪عاض ٶكسٴ اٶتربثبت قٹضاي ٲط٦عي زض ٲٹٖس ٲ٣طض ٸ يب تٗٹي ١اٶتربثبت قٹضاي ٲط٦عي.
67ـ .:ٶحٹٺ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ اؾالٲي
68ـ .:اٖالٰ تطاظٶبٲٻ ٲبٮي تك٧٭ ٸ ٶحٹٺ تهٹيت آٴ ثٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي تك٧٭ ٸ ٲطارٕ شيطثٍ
69ـ .:تهطيح ثٻ اٶتٟبٖي ٶجٹزٴ تك٧٭ٖ ،سٰ ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبت ٲبٮي زاٶك٫بٺ ٸ ٖسٰ ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ ٶبٰ تك٧٭.
تجػشُ :تك٧٭ټبي اؾالٲي ضؾٳي ٸ ٗٞٯي زاٶك٫بٺټب ٲي ثبيؿت ْط ٜٲست ؾٻ ٲبٺ اظ تبضيد اثال٘ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶؿجت ثٻ تُجي ١اؾبؾٷبٲٻ ذٹز ثب ٲٟبز آييٵٶبٲهٻ ٸ
ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ،زض نٹضت ٖسٰ تُجي ١اؾبؾٷبٲٻ ٸ يب ضٖبيت ٶكسٴ ٲٟبز زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٗٞبٮيت تك٧٭ ٲعثٹض ٚيط ٢بٶٹٶي اؾت.
هبدُ; .ثشسسي اسبسٌبهِ

6ـ; .ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي ضا ثٻ ٲٷٓٹض ضٖبيت ٲٟبز آييٵٶبٲٻ ٸ ٲبزٺ ( )5ايٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ثطضؾهي ٶٳهٹزٺ ٸ زض نهٹضت
ٖسٰ ضٖبيت ٶ٧بت ٞٹ ٠ٲطاتت ضا ٦تجبً ٸ ثب ش٦ط ٶ٧بت ٲٹضز اؾتٷبز ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ (ٲٽٯت ٲ٣طض زض ثٷس 1ه 3آييٵٶبٲٻ) ثٻ ټيإت ٲاؾؽ اٖالٰ ٶٳبيس.
7ـ; .ټط ٪ٹٶٻ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة الظٰ اؾت زض ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثٻ تهٹيت ثطؾس.

هبدُ <ً .ظبست ثش اًتخبثبت
6ـ< .ثط اؾبؼ ٢ؿٳت «ز» ثٷس (4ه )2آييٵٶبٲٻ ،ټيإت ٶٓبضت ټط زاٶك٫بٺ ٸْيٟٻ ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي اٶتربثبت ضا ثط ٖٽسٺ زاضز.
7ـ< .تك٧٭ ټبي اؾالٲي ٲٹْٟٷس زٸ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ ثط٪عاضي ټط ٪ٹٶٻ اٶتربثبت ،تبضيد پيكهٷٽبزي ذهٹز ضا ثهٻ نهٹضت ٦تجهي زض ظٲيٷهٻ اٶتربثهبت ثهطاي ټٳهبټٷ٫ي ثهب
ٲؿئٹٮيٵ شيطثٍ ثٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٶٳبيٷس.
تجػشُ :ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜٲست ي ٥ټٟتٻ اظ تبضيد اٖالٰ تك٧٭ ٲٹا٣ٞت ذٹز ضا ثب تبضيد تٗييٵ قسٺ ٦تجهبً اٖهالٰ ٶٳبيهس ٸ زض نهٹضت ٖهسٰ
ٲٹا٣ٞت ،زالي٭ ذٹز ضا زض ټٳبٴ ٲٽٯت ٦تج ًب ٸ ثب اٲًبي ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ثٻ تكه٧٭ اثهال٘ ٦ٷهس ،زض ايهٵ نهٹضت ،تكه٧٭ ٲٹْه ٝاؾهت ظٲهبٴ زي٫هطي ضا ثهطاي
ثط٪عاضي اٶتربثبت ثٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ پيكٷٽبز ٶٳبيس.
8ـ< .ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ثب نالحسيس ،ٶٳبيٷسٺ ذٹز ضا ٦ٻ حتياٮٳ٣سٸض اظ اًٖبي ټيإت ٲٷهٟٻ اؾت ثطاي ٶٓبضت ثهط اٶتربثهبت ٲٗطٞهي ٶٳبيهس .زض ايهٵ
نٹضت تك٧٭ ٶيع ثب اٶتربة ٸ ٲٗطٞي ي ٥ٶٳبيٷسٺ (ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة) اظ ربٶت ذٹز ٲٹْ ٝثٻ ټٳ٧بضي ثب ٶٳبيٷسٺ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اؾت.
9ـ< .ٶٳبيٷسٺ ټيإت ٶٓبضت ثط ضٸٶس ارطاي اٶتربثبت ،ثسٸٴ زذبٮت زض اٲٹض ارطايي ،ٶٓبضت ٶٳٹزٺ ٸ ٶحٹٺ ثط٪عاضي ٸ اٶُجب ٠اٶتربثبت ثب ٲٟهبز اؾبؾهٷبٲٻ ٲههٹة ضا
ثٻ نٹضت ٦تجي ٸ ٲؿتٷس ثٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٪عاضـ ٲيٶٳبيس.
:ـ< .چٷبٶچٻ ټط ي ٥اظ تك٧٭ټبي اؾالٲي ثسٸٴ اذص ٲٹا٣ٞت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٸ يب ثط ذال ٜٲٟبز اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ا٢ساٰ ثٻ ثط٪عاضي اٶتربثبت ٶٳبيٷس ٶتهبيذ
اٶتربثبت ٲص٦ٹض اظ ؾٹي ټيإت ٶٓبضت ٚيط٢بث٭ ٢جٹ ٬ٸ ثبَ٭ اٖالٰ ٲيقٹز.

ثخص سَمً :حَُ عشح ٍ سسيذگي ثِ ضىبيبت ٍ تخلفبت تطىلّبي اسالهي
هبدُ = .تؼبسيف
6ـ= .هحذٍدُ داًطگبُ:

ٖجبضت اؾت اظ ٲحٹَٻ زاٶك٫بٺ ،زاٶك٧سٺټب ،ذٹاث٫بٺټب ٸ ثيٳبضؾتبٴټبي آٲٹظقي
تجػشُ :اضزٸ٪بٺ ټب ٸ ؾبيط اٲب٦ٵ ٸ ًٞبټبي ٦ٻ زض ظٲبٴ ثط٪عاضي ٲطاؾٱ ،ټٳبيفټب ٸ ٪طزـټبي ٖٯٳيٞ ،طټٷ٫ي ،تٟطيحي ٸ ...ثطاي اٶزبٰ ثطٶبٲٻټبي ټهط يه ٥اظ
تك٧٭ټب ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي٪يطٶس زض ح٧ٱ ٲحسٸزٺ زاٶك٫بٺټب ٲيثبقٷس.
7ـ= .تَلف فؼبليت:

ثٻ ٸيٗيتي ٲي٪ٹيٷس ٦ٻ تك٧٭ ٖيٯطٚٱ زض اذتيبض زاقتٵ ٲزٹظ ،ح ١ټيچ٫ٹٶٻ ٗٞبٮيتي ٶساضز.

8ـ= .تؼليك هدَص:
ثٻ ٸيٗيتي ٲي ٪ٹيٷس ٦ٻ ٲزٹظ تك٧٭ ثٻ ٖٯت ترٯ ٝثبيس زض ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثطضؾي قٹز ٸ تب ٢ج٭ اظ اٖالٰ ٶٓط ټيإت ٶٓبضت ،تك٧٭ ح ١ټيچ٫ٹٶٻ ٗٞهبٮيتي
ٶرٹاټس زاقت.
9ـ= .لغَ هدَص:

ثٻ ٸيٗيتي ٲي٪ٹيٷس ٦ٻ ٲزٹظ تك٧٭ ثٻ ٖٯت ترٯ ٝيب ترٯٟبت ثب ضؤي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اثُب ٬ٲي٪طزز.
هبدُ> .ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲُبث ١ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ زض ٲحسٸزٺ ټط زاٶك٫بٺ زض نالحيت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثهب حًهٹض ټيهإت
ٲٷهٟٻ ٲيثبقس ٸ ق٧بيبت ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ اظ اًٖبي تك٧٭ټب ،اظ حيج قرهيت ح٣ي٣ي زض ټيإت ٶٓبضت ضؾيس٪ي ٶجٹزٺ ٸ حؿت ٲٹضز زض نالحيت ٦ٳيتٻ اٶًهجبَي
يب ٲطارٕ شيطثٍ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ :ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺټب تٷٽب ثٻ ق٧بيبتي ٦ٻ اظ َطي ١زثيطذبٶٻ ټيإت زض زؾتٹض ٦بض رٯؿبت ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٸ ټيإت ٲٷهٟٻ ٢طاض ٲهي٪يهطز ضؾهيس٪ي
ثٻ ٖٳ٭ ٲيآٸضز ٸ زثيطذبٶٻ ټيإت ٲٹْ ٝاؾت ثٻ تطتيت زضيبٞت ق٧بيبت ٸ اٸٮٹيت (ثب تكريم ضئيؽ ټيإت) آٶٽب ضا زض رٯؿٻ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲُطح ٦ٷس.
هبدُ  .61ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲٷسضد زض ٲٹاضز  68ثٻ ثٗس ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثب اضائٻ ٪عاضـ ترٯ ٝتٹؾٍ ټطي ٥اظ اًٖهبي ټيهإت
ٶٓبضت زاٶك٫بٺ يب اًٖبي قٹضاي ٞطټٷ٫ي ٸ يب َطح ق٧بيت تٹؾٍ اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ثٻ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت زض زؾتٹض ٦بض رٯؿبت ټيإت ٶٓهبضت ٢هطاض
ٲي٪يطز.
هبدُ  .66ټيإت ٲٷهٟٻ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت تك٧٭ټب زاضاي ًٖ 5ٹ انٯي ٸ يًٖ ٥ٹ ٖٯياٮجس ٬اؾت ٦ٻ ثٻ تطتيت ظيهط پيكهٷٽبز ٸ اح٧هبٰ آٶهبٴ اظ ؾهٹي ضئهيؽ
زاٶك٫بٺ نبزض ٲيقٹز:
اٮ )ٝي ٥ٶٟط اظ اًٖبي قٹضاي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة آٴ قٹضا
ة) ي ٥ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
د) زٸ ٶٟط اظ اًٖبي قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (ي ٥ٶٟط انٯي ٸ ي ٥ٶٟط ًٖٹ ٖٯياٮجس )٬ثٻ اٶتربة آٴ قٹضا
ز) زٸ ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴ آقٷب ثٻ ٲؿبئ٭ ٞطټٷ٫ي ه ؾيبؾي ثٻ اٶتربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
هبدُ  .67رٯؿبت ټيإت حسا٢٭  2ٶٟط اظ اًٖب ضؾٳيت يبٞتٻ ٸ تهٳيٳبت ٲترصٺ ثب ضؤي حسا٢٭  3ٶٟط اظ اًٖبي حبيط زض رٯؿٻ ٲٗتجط اؾت.
تجػشُ ًٖ .6ٹ ٖٯياٮجس ٬زض ٚيبة ټط ي ٥اظ اًٖبي انٯي ټيإت ٲٷهٟٻ ح ١ضؤي ذٹاټس زاقت.
تجػشُ .7زثيط ټيإت ٲٷهٟٻ زض اٸٮيٵ رٯؿٻ ايٵ ټيإت اظ ثيٵ اًٖب تٹؾٍ اًٖب اٶتربة ٲيقٹز.
هبدُ .68ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ زضيبٞت ق٧بيت ،تك٧٭ ٲٹضز ٶٓط ضا ثب اثال٘ ٦تجي ٲُٯٕ ٶٳٹزٺ ٸ ظٲبٴ تك٧ي٭ رٯؿهٻ ضؾهيس٪ي ضا حهسا٢٭ يه٥
ټٟتٻ ٢ج٭ اظ ضؾيس٪ي ق٧بيت ثٻ تك٧٭ ،قب٦ي ٸ اًٖبي ټيإت ٲٷهٟٻ ٦تجبً اٖالٰ ٶٳبيس.

تجػشُ :چٷبٶچٻ تك٧٭ ثٻ تبضيد تٗييٵ قسٺ ثطاي ضؾيس٪ي اٖتطاو زاقتٻ ثبقس ،ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲي تٹاٶس ثب نالحسيس رٯؿهٻ ضا ثهٻ ظٲهبٴ زي٫هطي ٲٹ٦هٹ ٬ٶٳبيهس ،ثهٻ ټهط
حب ٬تبضيد رٯؿٻ ضؾيس٪ي ٶٳيتٹاٶس ثيكتط اظ  43ضٸظ ٦بضي اظ ظٲبٴ زضيبٞت ق٧بيت تٗييٵ قٹز.
هبدُ .69پؽ اظ تك٧ي٭ رٯؿٻ ضؾيس٪ي زض حًٹض ټيإت ٲٷهٟٻ ،ق٧بيت ٸ يب ٪عاضـ زضيبٞتي ٢طائت ٸ زٞبٖيبت ٶٳبيٷسٺ تك٧٭ اؾهتٳبٔ ٲهيقهٹز .ؾهپؽ اًٖهبي
ټيإت ٶٓبضت ٲيتٹاٶٷس ؾااالتي ضا ثٻ ٲٷٓٹض ضٸقٵ قسٴ ٲٹيٹٔ ٸ اٲ٧بٴ تهٳيٱ٪يطي ز٢ي١تط تٹؾٍ ټيإت ٲٷهٟٻ ٲُطح ٶٳبيٷس.
تجػشُ :ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت اٲ٧بٴ زٞبٔ ثطاي ٶٳبيٷسٺ تك٧٭ ٸ قب٦ي ضا ٞطاټٱ آٸضز.
هبدُ  .6:پؽ اظ اٖالٰ ذتٱ ضؾيس٪ي تٹؾٍ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ټيإت ٲٷهٟٻ ثٻ ٲٷٓٹض پبؾد ثٻ زٸ ؾاا ٬تك٧ي٭ رٯؿٻ ذٹاټس زاز:
 .6آيب ترٯ ٝٸا ٕ٢قسٺ اؾت يب ذيط؟
 .4زض نطت ٸ٢ٹٔ ترٯ ،ٝٲترٯ ٝٲؿتح ١ترٟي ٝاؾت يب ذيط؟
هبدُ; .6ټيإت ٲٷهٟٻ ٲٹْ ٝاؾت ثالٞبنٯٻ پؽ اظ ذتٱ ضؾيس٪ي ٸ زض ازاٲٻ ټٳبٴ رٯؿٻ ٶٓط ذٹز ضا پؽ اظ قٹضا اٖالٰ ٶٳبيس.
هبدُ< .6ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ اٖالٰ ٶٓط ټيإت ٲٷههٟٻ ،حهسا٦خط ْهط 3 ٜضٸظ ٦هبضي ضؤي ذهٹز ضا ٲُهبث ١ٲٟهبز آيهيٵٶبٲهٻ ٸ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ حبيهط ٸ
ثطاؾبؼ ٶٓط ټيإت ٲٷهٟٻ نبزض ٶٳبيس.
تجػشُ :ضؤي نبزضٺ تٹؾٍ ټيإت ٶٓبضت زض نٹضتي ٲٗتجط ٸ ٢بث٭ ارطا اؾت ٦ٻ حسا٢٭ ثٻ اٲًبي زٸ ًٖٹ ټيإت ٶٓبضت ضؾيسٺ ثبقس.
هبدُ = .6ټيإت ٶٓبضت پؽ اظ ضؾيس٪ي ضؤي ذٹز ضا ثٻ قطح ظيط نبزض ٲيٶٳبيس:
6ـ= .6زض نٹضتي ٦ٻ ټيإت ٲاؾؽ ثطذال ٜتٗٽس ٲص٦ٹض زض ثٷس  5ٲبزٺ  2ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ا٢ساٰ ٶٳبيس اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ ثٻ ٲست  3تب  3ٲبٺ اظ حه ١تإؾهيؽ
تك٧٭ ٲحطٸٰ ذٹاټٷس قس.
7ـ= .6زض نٹضتي ٦ٻ تك٧٭ ثط ذال ٜاؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ذٹز ا٢ساٰ ٶٳبيس ثب تكريم ټيإت ٶٓبضت ٲزٹظ آٴ تك٧٭ ٮٛٹ ذٹاټس قس.
8ـ= .6زض نٹضتي ٦ٻ تك٧٭ ثسٸٴ زضيبٞت ٲزٹظ ٗٞبٮيت اظ ټيإت ٶٓبضت ٲُبث ١ثٷس (6ه )4آييٵٶبٲٻ ا٢ساٰ ثٻ ثط٪عاضي ؾرٷطاٶي ،تزٳٕ ،ضاټپيٳبيي ،تطيجهٹٴ آظاز ٸ
يب ٶهت تبثٯٹي آظاز ٶٳبيس ثطاي ثبض اٸ ٬تك٧٭ ثٻ ٲست ي ٥تب زٸ ٲبٺ اظ ح ١اٶزبٰ آٴ ٗٞبٮيهت ٲحهطٸٰ ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض ،تكه٧٭ ثهٻ ٲهست  3تهب  2ٲهبٺ اظ اٶزهبٰ
ٗٞبٮيتټبي ٲٷسضد زض ثٷس 6ه 4آييٵٶبٲٻ ٲحطٸٰ ٸ ثبض ؾٹٰ ثٻ تٗٯي ١ٲزٹظ ٲح٧ٹٰ ٲي٪طزز.
9ـ= .6زض نٹضتي ٦ٻ تك٧٭ اظ َطيٗٞ ١بٮيت ذٹز زض اٲٹض ربضي زاٶك٫بٺ ايزبز اذال ٬ٶٳبيس ثٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ ٲٹرت تٹ ٝ٢اٲٹض آٲٹظقي زاٶكه٫بٺ قهٹز ثهٻ تٗٯيه١
ٲزٹظ اظ  3تب  1ٲبٺ ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
:ـ= .6زض نٹضتي ٦ٻ تك٧٭ آظازيټبي ٲكطٸٔ ٸ ٲهطح اقربل زض ٢بٶٹٴ اؾبؾي ضا ٶ٣ى ٶٳبيس يب ثٻ ايطاز تٽٳت ،اٞتهطا ،اټبٶهت ،ٶكهط ا٦بشيهت ،تهطٸيذ ٸ تجٯيهٙ
احعاة ٸ ٪طٸٺټبي ٚيط ٢بٶٹٶي ٸ ٲٗبٶست ثب انٹ٢ ٬بٶٹٴ اؾبؾي ا٢ساٰ ٶٳبيس ٲزبظات ٸي ثبض اٸ ٬تٹٗٞ ٝ٢بٮيت اظ  3تب  1ٲبٺ ٸ زض نٹضت ت٧طاض تٗٯي ١ٲزٹظ ذٹاټهس
ثٹز.

;ـ= .6زض نٹض تي ٦ٻ تك٧ٯي پؽ اظ اذص ٲزٹظ ،زض ټٷ٫بٰ اٶزبٰ ٗٞبٮيت اظ يٹاثٍ تٗييٵ قسٺ ٸ يب قطٸٌ ټيهإت ٶٓهبضت ٖهسٸ ٬ٶٳبيهس ،ثهطاي ثهبض اٸ ٬ثهٻ قهٹضاي
ٲط٦عي تك٧٭ تص٦ط ٦تجي زازٺ ٲيقٹز ٸ زض نٹضت ت٧طاض ترٯ ،ٝثٻ ٲست  3تب  1ٲبٺ اظ اٶزهبٰ ټٳهبٴ ٗٞبٮيهت ٲحهطٸٰ ٸ زض ٲطتجهٻ ؾهٹٰ ثهٻ تٗٯيه ١ٲزهٹظ ٲح٧هٹٰ
ٲيقٹز.
<ـ= .6تٗٯي ١ٲزٹظ تٷٽب زض نٹضت ت٧طاض ترٯ ٝزض َٹ ٬ي ٥زٸضٺ اٶتربثبتي اٖٳب ٬قسٺ ٸ پؽ اظ َي ٲست ٲعثٹض ٸ ثب ثط٪عاضي اٶتربثهبت رسيهس تكه٧٭ ،ټيهإت
ٶٓبضت ثط حؿت ضٸٶس ٲٗٳٹ ٬ٲُبث ١آييٵٶبٲٻ ٸ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٖٳ٭ ٲيٶٳبيس.
=ـ= .6چٷبٶچٻ تك٧٭ زض َٹ ٬ٲست تٗٯي ،١ا٢ساٰ ثٻ ټط ٪ٹٶٻ ٗٞبٮيت ٲٷسضد زض ثٷس 6ه 4آييٵٶبٲٻ ٶٳبيس ،ټيإت ٶٓبضت ٶؿجت ثٻ ٮٛٹ ٲزٹظ تك٧٭ ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
>ـ= .6زض ٲٹاضز ٲح٧ٹٲيت ثٻ تٗٯي ١ٲزٹظ ،ټيإت ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜٲست  3ٲبٺ ٶؿجت ثٻ نسٸض يب ٖسٰ نسٸض ٲزٹظ ٸ ٲست ٲح٧ٹٲيت اٖالٰ ٶٓط ٶٳبيس.
هبدُ> .6ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ْط ٜي ٥ټٟتٻ ضؤي نبزضٺ زض ٲٹاضز ٞٹ ٠ضا اثال٘ ٦تجي ٲيٶٳبيس ٸ ْط ٜٲست زٺ ضٸظ اظ تهبضيد اثهالَ٘ ،هطٞيٵ ٲهيتٹاٶٷهس ثهٻ ضؤي
نبزضٺ اٖتطاو ٶٳبيٷس .زض ايٵ نٹضت ټيإت ٶٓبضت پطٸٶسٺ ضا ْط ٜٲست پبٶعزٺ ضٸظ ثطاي ضؾيس٪ي ثٻ ټيهإت ٶٓهبضت ٲط٦هعي اضؾهب ٬ٲهيٶٳبيهس .زض ايهٵ نهٹضت
ارطاي ح٧ٱ ٲٷٹٌ ثٻ ضؤي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ذٹاټس ثٹز.
هبدُ .71ٲطرٕ تزسيس ٶٓط زض آضاي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ،ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي اؾت ٸ ايٵ ټيإت ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜٲست زٸ ٲبٺ اظ تهبضيد زضيبٞهت پطٸٶهسٺ زض ذههٹل
ضؤي نبزضٺ اظ ؾٹي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٶٓط ٶٳبيس .ضؤي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ُٗ٢ي اؾت.
هبدُ  .76سسيذگي ثِ تخلفبت اًتخبثبتي:

6ـ .76ٲطرٕ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اٶتربثبتي تك٧٭ټب ،ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ اؾت.
7ـ .76ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ زض نٹضت ٪عاضـ ٶٳبيٷسٺ ټيإت ٶٓبضت ٲجٷي ثط ٸ٢ٹٔ ترٯ ٝاٶتربثهبتي ٸ يهب اضائهٻ قه٧بيت ٲ٧تهٹة ٸ ٲؿهتٷس اظ ؾهٹي يه ٥ؾهٹٰ
اًٖبي تك٧٭ اؾالٲي ،ا٢ساٰ ثٻ ثطضؾي ٶحٹٺ ثط٪عاضي اٶتربثبت ٸ ٲُبث٣ت آٴ ثب ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٸ اؾبؾٷبٲٻ تك٧٭ ٸ اٖالٰ ضؤي زض ٲهٹضز قه٧بيت ٸ يهب اٖتطايهبت
ٲص٦ٹض ٲيٶٳبيس.
8ـ .76ق٧بيت زضثبضٺ ٶحٹٺ ثط٪عاضي اٶتربثبت حسا٦خط تب پبٶعزٺ ضٸظ پؽ اظ اٖالٰ ٶتبيذ اٶتربثبت ٲعثٹض تٹؾٍ تك٧٭ ٢بث٭ َطح ٸ ضؾيس٪ي ٲيثبقس.
9ـ .76ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اٶتربثبتي ټٳبٶٷس زي٫ط ترٯٟبت ثب حًٹض ټيإت ٲٷهٟٻ نٹضت ٲيپصيطز ٸ ټيهإت ٶٓهبضت زاٶكه٫بٺ پهؽ اظ ضؾهيس٪ي ضؤي ذهٹز ضا ثهٻ
قطح ظيط اٖالٰ ٲيٶٳبيس:
اٮ )ٝزض نٹضت رعئي ثٹزٴ ٸ ثي تإحيط ثٹزٴ ترٯ ٝزض ٶتبيذ اٶتربثبت ،ثٻ تك٧٭ اؾالٲي تص٦ط ٦تجي زازٺ ٲيقٹز.
ة) زض نٹضتي ٦ٻ اٶتربثبت ثٻ َٹض ٦ٯي ٲرسٸـ تكريم زازٺ قٹز ،ضؤي ثٻ اثُب ٬اٶتربثبت زازٺ ٲيقٹز.
:ـ .76قب٦ي يب قب٦يبٴ ٲي تٹاٶٷس ْط ٜٲست زٺ ضٸظ اظ تبضيد اٖالٰ ٦تجي ضؤي ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٶؿجت ثٻ ضؤي نبزضٺ اظ ؾٹي ايهٵ ټيهإت ثهٻ ټيهإت ٶٓهبضت
ٲط٦عي اٖتطاو ٶٳبيٷس ٸ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲ٧ٯ ٝاؾت ْط ٜٲست  25ضٸظ اظ تبضيد زضيبٞت اٖتطاو ثٻ ٲٹيٹٔ ضؾيس٪ي ٸ ضؤي ٲ٣تًهي نهبزض ٶٳبيهس .ايهٵ
ضؤي ُٗ٢ي ٸ الظٰاالرطاؾت.

تجػشُ :زض نٹضت اثُب ٬اٶتربثبت ٸ اٖتطاو تك٧٭ اؾالٲي ثٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ،زض َهٹ ٬ٲهست ضؾهيس٪ي ٲزهسز ٗٞبٮيهتټهبي تكه٧٭ ثهٻ حبٮهت تٗٯيه ١زض
ٲيآيس.
;ـ .76زض نٹضت ُٗ٢يت اثُب ٬اٶتربثبت ،تك٧٭ اؾالٲي ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ اظ تبضيد اٖالٰ ضؤي ٦تجي ټيإت ٶٓبضت ٶؿهجت ثهٻ ثط٪هعاضي
ٲزسز اٶتربثبت ثب ٶٓبضت ٶٳبيٷسٺ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ا٢ساٰ ٶٳبيس.
<ـ .76زض نٹضتي ٦ٻ تك٧٭ اؾالٲي ثط اؾبؼ ضؤي نبزضٺ ٶؿجت ثٻ تزسيس اٶتربثبت زض ٲٽٯت ٲ٣طض ا٢ساٰ ٶ٧ٷس ٦ٯيٻ ٗٞبٮيتټبي تك٧٭ تب ظٲبٴ ثط٪عاضي اٶتربثهبت
ٲزسز ثب ح٧ٱ ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ثٻ حبٮت تٗٯي ١زض ٲيآيس.
هبدُ .77همشسات ًْبيي

6ـ .77ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ زض  44ٲبزٺ ٸ  13ثٷس ٸ  68تجهطٺ ٸ ي ٥پيٹؾت زض تبضيد  6384/4/43زض ٲح٭ زثيطذبٶٻ قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي ثهٻ تههٹيت
ټيإتټبي ٶٓبضت ٲط٦عي ٸظاضتربٶٻټبي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ،ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ضؾيس.
7ـ .77ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اظ تبضيد تهٹيت آٴ ،ربي٫عيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٲهٹة ٲٹضخ  6383/3/33ٸظاضتربٶٻټبي ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي ٸ ثٽساقهت،
زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ ؾبيط ٲ٣طضات ٲكبثٻ ٲي٪طزز.
8ـ .77ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ پبٶعزٺ ضٸظ پؽ اظ اثال٘ زض ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض الظٰ ارطا اؾت.

زضذٹاؾت ٞٹ ٠زض تبضيد  ....................ثٻ زثيطذبٶٻ ټيهإت ٶٓهبضت زاٶكه٫بٺ تحٹيه٭ ٸ ثهب قهٳبضٺ
 ...................ثٻ حجت ضؾيس.
هسئَل دثيشخبًِ ّيأت ًظبست داًطگبُ

دستَرالؼولاخزاييضَاتظًاظزتزفؼاليتًطزياتداًطگاّي

همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض ؾبٲبٶسټي ٸ حٳبيت اظ ٗٞبٮيت ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٸ ٢بٶٹٶٳٷس ٦طزٴ ايٷ٫ٹٶٻ ٗٞبٮيتټب ،ٶٽبزيٷٻ ؾبذتٵ ًٞبي آظازاٶسيكي ،ٶ٣س ٸ ٟ٪هتٸ٪هٹي ؾهبظٶسٺ ٸ
تإ٦يس ثط ح ١آظازي ثيبٴ ،ټٳچٷيٵ ايزبز ٞطنتټبي ٞطا٪يطي ٲٽبضتټبي ضٸظٶبٲٻٶ٫بضي ٸ اضت٣بي ؾُح زاٶف ٖٳٹٲي ٸ ترههي زاٶكه٫بټيبٴ ،ٸ ثطاؾهبؼ ٲهبزٺ 5
يٹاثٍ ٶبْط ثط ٗٞبٮيت ٶكطيبت زاٶك٫بټي (ٲهٹة رٯؿٻ  545ٲٹضخ  83/3/66قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي) ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ايٵ يٹاثٍ ثهٻ قهطح شيه٭ ثهٻ
تهٹيت ٲيضؾس:

ثخص اٍل :تؼبسيف ٍ وليبت

هبدُ  .1ٲُبث ١ثٷس  1ٲبزٺ  1يٹاثٍ ٶبْط ثط ٗٞبٮيت ٶكطيبت زاٶك٫بټي٦ ،ٯيٻ ٶكطيبتي ٦ٻ ثٻ نٹضت ازٸاضي٪ ،بټٷبٲٻ يب ت ٥قٳبضٺ ،ٶيع ٶكطيبت اٮ٧تطٸٶي٧ي ٦ٻ ثهب
ٶبٰ حبثت ٸ تبضيد ٶكط زض ظٲيٷٻ ټبي ٞطټٷ٫هي ،ارتٳهبٖي ،ؾيبؾهيٖ ،ٯٳهي ،ا٢تههبزي ،ټٷهطي ،ازثهي ٸ ٸضظقهي تٹؾهٍ ټطيه ٥اظ زاٶكهزٹيبٴ ،تكه٧٭ټهب ٸ ٶٽبزټهبي
زاٶك٫بټي ،اؾتبزاٴ ٸ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي يب ٪طٸټي اظ ايكبٴ زض زاٶك٫بٺټب ٲٷتكط ٸ زض ٲحسٸزٺ زاٶك٫بٺټب تٹظيهٕ ٲهيقهٹٶس ،ٶكهطيٻ زاٶكه٫بټي ٲحؿهٹة ٸ تحهت
قٳٹ ٬ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٢طاض ٲي٪يطٶس.
تجػشُ ٖ .1ٷٹاٴټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي ،ظٲيٷٻټبي ٖ٣يستي ،نٷٟي ٸ ضٞبټي ،ذجطي ٸ َٷع ضا ٶيع زض ثطٲي٪يطٶس.
تجػشُ  .2ٶكطيبت ٖٯٳي ٦ٻ تٹؾٍ اًٖبي ټيئت ٖٯٳي ،زاٶكزٹيبٴ ،تك٧٭ټبي زاٶكزٹيي يب اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٲٷتكط ٲيقٹٶس ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵٶبٲٻ ټؿتٷس.
تجػشُ  .3ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٲيتٹاٶٷس ٸيػٺٶبٲٻټبيي ثٻ ٲٷبؾجتټبي ٲرتٯ ٝٲٷتكط ٦ٷٷس.
تجػشُ  .4ٸثال٨ټب ٸ ؾبيتټبي قرهي زاٶكزٹيبٴ ٸ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٦ٻ اظ ٶكبٴ زاٶك٫بٺ يب تك٧٭ټبي زاٶك٫بٺ اؾتٟبزٺ ٶٳهي٦ٷٷهس اظ قهٳٹ ٬ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ
ذبضداٶس.
تجػشُ  .5پطزيؽټبي زاٶك٫بټي ،ذٹاث٫بٺټب ،ثيٳبضؾتبٴټبي آٲٹظقي ،ٲطا٦ع ثٽساقتي ه زضٲبٶي ٸ اضزٸ٪بټٽب زض ح٧ٱ ٲحسٸزٺ زاٶك٫بٺ ٲحؿٹة ٲيقٹٶس ٸ تٹظيٕ
ٶكطيبت زاٶك٫بټي زض ذبضد اظ ٲحسٸزٺ زاٶك٫بٺټب ،ٲٷٹٌ ثٻ ٦ؿت ٲزٹظ اظ ٲطارٕ شيطثٍ اؾت.
تجػشُ ٖ .6الٸٺ ثط تٹظيٕ ٶكطيبت زاٶك٫بټي زض ٲح٭ زٞتط ٶكطيٻ يب زٞتط تك٧٭ (اٖٱ اظ تكه٧٭ټهبي اؾهالٲي ،قهٹضاټبي نهٷٟي ،اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي٦ ،هبٶٹٴټهبي
ٞطټٷ٫ي ٸ )...يب زؾت٫بٺ نبحت اٲتيبظ ٶكطيٻ ،زاٶك٫بٺټب ٲٹْ ٝثٻ تٗييٵ ٲح٭ټبيي ٲٷبؾهت زض زاذه٭ ٲحهسٸزٺ زاٶكه٫بٺ (ثطاؾهبؼ تٗطيه ٝتجههطٺ  )5ثهطاي تٹظيهٕ
ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٲيثبقٷس .تٹظيٕ ٶكطيبت زض ذبضد اظ ايٵ ٲ٧بٴټب ترٯ ٝٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ  .2ٲٷٓٹض اظ زاٶك٫بٺ زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټب ،ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٲطا٦ع ٸ ٸاحسټبي ٲطتجٍ زاٶك٫بټي ٸ ٸاحسټبي زاٶك٫بټي اؾت.
تجػشُ .ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ،ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي اظ ايٵ پؽ زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٻ اذتهبض «زؾهت٫بٺ» ٶبٲيهسٺ
ٲيقٹٶس.

هبدُ  .3وويتِ ًبظش ثش ًطشيبت داًطگبّي

ثطاؾبؼ ثٷس  1ٲبزٺ  6يٹاثٍ ٶبْط ثط ٗٞبٮيت ٶكطيبت زاٶك٫بټي ،زض ټط زاٶك٫بٺ ٦ٳيتٻاي تحت ٖٷٹاٴ «٦ٳيتٻ ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بټي»ه ٦ٻ زض ايٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ثهٻ اذتههبض
«٦ٳيتٻ ٶبْط» ٶبٲيسٺ ٲيقٹزه ظيط ٶٓط «قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ» تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .4تشويت وويتِ ًبظش ثِ ضشح صيش است:

 .1ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (ضئيؽ ٦ٳيتٻ)
 .6ٶٳبيٷسٺ تبٰاالذتيبض ٸ زائٱ زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ
 .3ي ٥ح٣ٹ٠زاٴ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ
 .4ؾٻ ٶٟط ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
 .5ٲسيط اٲٹض ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (زثيط ٦ٳيتٻ)
 .6ؾٻ ٶٟط اظ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بټي ثٻ اٶتربة ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بٺ ٦ٻ ي ٥ٶٟط اظ ايكبٴ ًٖٹ ٖٯياٮجس ٬ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجػشُ  .1زاٶك٫بٺ ټبيي ٦ٻ ايٵ ٦ٳيتٻ زض آٶٽب تك٧ي٭ ٶكسٺ اؾت ي ٥ٲبٺ ٞطنت زاضٶس تب اٶتربثبت ٶٳبيٷس٪بٴ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ضا ثط٪عاض ٦ٷٷهس ٸ َهي ايهٵ يه ٥ٲهبٺ
٦ٳيتٻ ٲيتٹاٶس ثسٸٴ حًٹض ٶٳبيٷس٪بٴ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بټي تك٧ي٭ قٹز.
تجػشُ  .2قيٹٺٶبٲٻ اٶتربة ٶٳبيٷس٪بٴ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بټي تٹؾٍ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ټط زؾت٫بٺ (ٲبزٺ )8تهٹيت ذٹاټس قس.
تجػشُ  .3ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ټط زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ثطاؾبؼ قهيٹٺ ٶبٲهٻ ٲههٹة قهٹضاي ٲط٦هعي ٶهبْط ٶؿهجت ثهٻ ثط٪هعاضي اٶتربثهبت رٽهت تٗيهيٵ
ٶٳبيٷس٪بٴ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ا٢ساٰ ٦ٷس.
تجػشُ  .4اًٖبي اٶتربثي ٦ٳيتٻ ٶبْط ثطاي ٲست ي ٥ؾب ٬ثب اثال٘ ضئيؽ زاٶك٫بٺ اٶتربة ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .5چٷبٶچٻ ٶٳبيٷسٺ انٯي ٲسيطاٴ ٲؿئٹًٖ ٬ٹ ٦ٳيتٻ ٶبْط ثطاؾبؼ قيٹٺٶبٲٻ ٲهٹة قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ،قطايٍ ًٖٹيت زض ٦ٳيتٻ ٶهبْط ضا اظ زؾهت ثسټهس
ًٖٹ ٖٯياٮجس ٬ربي٫عيٵ ٸي ذٹاټس قس.
تجػشُ  .6زثيطذبٶٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط زض حٹظٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲؿت٣ط ٸ ثب ٲؿئٹٮيت زثيط ،ٲتٹٮي اٶزبٰ اٲٹض ازاضي ٸ ارطايي ٦ٳيتٻ ٶبْط اؾت.
هبدُ  .5رٯؿبت ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲبټبٶٻ ي٧جبض ثب زٖٹت ٲ٧تٹة اظ ٦ٯيٻ اًٖب تكه٧ي٭ ٲهيقهٹز .رٯؿهبت ثهب حًهٹض حهسا٢٭ ؾهٻ ٶٟهط اظ اًٖهبي زاضاي حه ١ضؤي ،ضؾهٳي اؾهت ٸ
ٲهٹثبت آٴ ٶيع ثب ضؤي ا٦خطيت ٲٗتجط اؾت .يطٸضي اؾت زٖٹتٷبٲٻ اًٖبي رٯؿٻ حسا٢٭ ؾٻ ضٸظ پيف اظ ٲٹٖس رٯؿٻ ثب اٖالٰ زؾتٹض رٯؿٻ تٹؾٍ زثيط ٦ٳيتٻ اضؾب ٬قٹز.
تجػشُ  .1زض نٹضتي ٦ٻ ټط ي ٥اظ اًٖب ،قب٦ي ذهٹني يب ٲكت٧يٖٷٻ ثبقس ،زض ظٲبٴ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيت ٲُطٸحٻ ،ح ١ضؤي ٶرٹاټس زاقت.
تجػشُ  .2زثيطذبٶٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت نٹضتزٯؿبت ٦ٳيتٻ ضا ثٻ َٹض ٲطتت ثٻ زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ټط زؾت٫بٺ اضؾب٦ ٬ٷس.
تجػشُ  .3زض ٲٹاضز ذبل ،ثٷب ثٻ ٶٓط ضئيؽ ٦ٳيتٻ ،رٯؿٻ ٸيػٺ ٲي تٹاٶس ثب زٖٹت قٟبټي يهب ٦تجهي ٸي اظ اًٖهبي رٯؿهٻ ٸ ثهسٸٴ زض ٶٓهط ٪هطٞتٵ اضؾهب ٬زٖٹتٷبٲهٻ
ٲٗٳٹ ٬ثٻ نٹضت ٞٹ٠اٮٗبزٺ ٸ ٞٹضي (حتي زض ټٳبٴ ضٸظ) تك٧ي٭ قٹز.
هبدُ  . 6ٸْبي٦ ٝٳيتٻ ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بټي ثٻ قطح ظيط اؾت:

 .1ثطضؾي زضذٹاؾت ٸ نسٸض ٲزٹظ اٶتكبض ٲُبث ١ثرف زٸٰ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭
 .6ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٸ تص٦ط اٸٮيٻ زض نٹضت ٮعٸٰ
 .3ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ٸ ق٧بيبت ٶبقي اظ ٖٳٯ٧طز ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٲُبث ١ثرف  6ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭
 .4ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ،ٲهٹثبت ٸ قيٹٺٶبٲٻټبي قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط
 .5ثطضؾي ٲحتٹايي ٶكطيبت زاٶك٫بٺ زض رٯؿٻ ٲبټيبٶٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٸ اضؾب ٬ٶتبيذ آٴ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط
 .6ثط٪عاضي زٸضٺ ټبي آٲٹظقي ثطاي ٲت٣بييبٴ ٶكطيبت زاٶكزٹيي اٖٱ اظ نبحجبٴ اٲتيبظ ،ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ،٬ؾطزثيطاٴ ٸ ؾهبيط ٖٹاٲه٭ ارطايهي ثهط اؾهبؼ ثطٶبٲهٻ
آٲٹظقي قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط
هبدُ  .7قٹضاي ٞطټٷ٫ي ټط زاٶك٫بٺ ٲطرٕ تزسيس ٶٓط زض تهٳيٳبت ٸ آضاي ٦ٳيتٻ ٶبْط ټٳبٴ زاٶك٫بٺ اؾت.
هبدُ  .8ثطاؾبؼ ثٷس  4ٲبزٺ  6يٹاثٍ ٶبْط ثط ٗٞبٮيت ٶكطيبت زاٶك٫بټي ،زض ټط زؾت٫بٺ قٹضايي ثب ٖٷٹاٴ «قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بټي» ٦هٻ زض ايهٵ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٻ اذتهبض «قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط» ٶبٲيسٺ ٲيقٹز ،تك٧ي٭ ٲي٪طزز.
هبدُ  .9تط٦يت قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .1ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي زؾت٫بٺ ٲتجٹٔ (ضئيؽ قٹضا)
 .6ٲٗبٸٴ ٲُجٹٖبتي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي
 .3ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺټب يب ٶٳبيٷسٺ تبٰاالذتيبض ضئيؽ ٶٽبز
 .4ي ٥ٶٟط ح٣ٹ٠زاٴ ثٻ اٶتربة ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي زؾت٫بٺ ٲتجٹٔ
 .5ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي زؾت٫بٺ ٲتجٹٔ (زثيط قٹضا)
 .6ؾٻ ٶٟط اظ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بټي ثٻ اٶتربة ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض ٦ٻ ي ٥ٶٟط اظ آٶٽب ًٖٹ ٖٯياٮجس ٬ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجػشُ  .1زض نٹضت ٶجٹزٴ پؿت ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي يب ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي يب ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ اٶتربة ضئيؽ ٸ زثيط قٹضا ثط ٖٽسٺ ضئيؽ زؾت٫بٺ ٸ زض ؾُح ٲٗبٸٶهبٴ ٸ
ٲسيطاٴ ٦٭ زؾت٫بٺ ٲيثبقس.
تجػشُ  .2زثيط قٹضا َج ١قيٹٺ ٶبٲٻ ٲهٹة قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ،ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي اٶتربثبت ٶٳبيٷهس٪بٴ ٲهسيطاٴ ٲؿهئٹ ٬ٶكهطيبت زاٶكه٫بټي رٽهت ًٖهٹيت زض
قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز.
تجػشُ  .3اًٖبي اٶتربثي قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ثطاي ٲست ي ٥ؾب ٬ثب اثال٘ ضئيؽ قٹضا اٶتربة ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .4چٷبٶچٻ ٶٳبيٷسٺ انٯي ٲسيطاٴ ٲؿئٹًٖ ٬ٹ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط قطايٍ ًٖٹيت زض قٹضا ضاه ثطاؾبؼ قيٹٺٶبٲٻ ٲهٹة قهٹضاي ٲط٦هعي ٶبْطهه اظ زؾهت
ثسټس ًٖٹ ٖٯياٮجس ٬ربي٫عيٵ ٸي ذٹاټس قس .ٲؿئٹٮيت تكريم اؾتٳطاض قطايٍ ًٖٹيت ٶٳبيٷسٺ ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ثط ٖٽسٺ زثيط قٹضاؾت.
تجػشُ  .5زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط زض ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي ٸظاضت يب زؾت٫بٺ ٲتجٹٔ يب ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ ٲؿت٣ط ٸ زثيط قٹضاي ٲط٦عي ٶهبْط ٲتهٹٮي اٶزهبٰ اٲهٹض
ازاضي ٸ ارطايي قٹضا اؾت.

هبدُ ٍ .11ظبيف ٍ اختيبسات ضَساي هشوضي ًبظش ثِ ضشح صيش است:

 .1ؾيبؾت٫صاضي زض حٹظٺ ٦الٴ ٶكطيبت زاٶك٫بټي
 .6ضؾيس٪ي ثٻ اٖتطايبت زض ذهٹل ٖسٰ نسٸض ٲزٹظ ٶكطيبت زاٶك٫بټي
 .3تزسيس ٶٓط زض تهٳيٳبت قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زض ذهٹل ٶكطيبت زاٶك٫بټي
 .4ضؾيس٪ي ثٻ اٖتطايبت ٶبقي اظ تهٳيٳبت ٸ ٖٳٯ٧طز قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زض ظٲيٷٻ ٶكطيبت زاٶك٫بټي
 .5تسٸيٵ قيٹٺٶبٲٻټبي ارطايي
 .6تٟؿيط ٲٟبز زؾتٹضاٮٗٳ٭ حبيط
 .7ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٦ٳيتٻټبي ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بٺټب
 .8ايزبز ٸحست ضٸيٻ ثيٵ ٦ٳيتٻټبي ٶبْط زاٶك٫بٺټب
 .9تسٸيٵ ثطٶبٲٻ آٲٹظقي ثطاي ٲت٣بييبٴ ٶكطيبت زاٶك٫بټي
 .15اذص ٸ ثطضؾي ٶتبيذ ٪عاضـ ٲحتٹايي ٶكطيبت زاٶك٫بټي اظ ٦ٳيتٻټبي ٶبْط ٸ اضائٻ آٴ ثٻ ضييؽ زؾت٫بٺ
تجػشُ :ٲهٹثبت قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ُٗ٢ي ٸ الظٰاالرطا اؾت.
هبدُ  .11رٯؿبت قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط حسا٢٭ ټط  6ٲبٺ ي ٥ثبض ثب زٖٹت ٲ٧تٹة اظ ٦ٯيٻ اًٖب ي ٥ټٟتٻ ٢ج٭ اظ ظٲبٴ رٯؿهٻ ثهب اٖهالٰ زؾهتٹض رٯؿهٻ تٹؾهٍ زثيهط
قٹضا تك٧ي٭ ٲيقٹز ٸ رٯؿبت ثب حًٹض حسا٢٭  5تٵ اظ اًٖبي زاضاي ح ١ضؤي ،ضؾٳي ٸ ٲهٹثبت آٴ ثب ضؤي ا٦خطيت ٲٗتجط اؾت.

ثخص دٍمً :حَُ دسخَاست هدَص ٍ ضشايظ اًتطبس ًطشيبت داًطگبّي

هبدُ  .12ٲت٣بيي اٲتيبظ اٶتكبض ٶكطيٻ زاٶك٫بټي ثبيس زضذٹاؾت ٦تجي ذٹز ضا ثب اٖالٰ ٲكرهبت ذٹز ٸ ٲسيط ٲؿئٹ ،٬ؾهطزثيط ،ٶهبٰ ٶكهطيٻ ،ظٲيٷهٻ ٸ تطتيهت اٶتكهبض
(ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  )1ثٻ اٶًٳبٰ تهطيح ثٻ پبيجٷسي ثٻ ٢بٶٹٴ اؾبؾي٢ ،ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٸ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ،ثٻ زثيطذبٶٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط َجٞ ١طٰ پيٹؾت قٳبضٺ  1تؿٯيٱ ٦ٷس.
تجػشُ  .1ظٲيٷٻ اٶتكبض ٶكطيٻاي ٦ٻ نبحت اٲتيبظ آٴ قرم ح٣ٹ٢ي اؾت ٶجبيس ٲٛبيطتي ثب اؾبؾٷبٲٻ آٴ تك٧٭ يب ٶٽبز زاقتٻ ثبقس.
تجػشُ  .2ٶكطيبت زاٶكزٹيي ٲٹْٟٷس نطٞبً زض ظٲيٷٻټبيي ٦ٻ ٲزٹظ اذص ٦طزٺاٶس ثٻ ٗٞبٮيت ثپطزاظٶس.
تجػشُ  .3ٲت٣بيي اٲتيبظ اٶتكبض ٪بټٷبٲٻ ثبيس حسا٢٭ ٸ حسا٦خط ظٲبٴ اٶتكبض ٶكطيٻ ذٹز ضا زض زضذٹاؾت ٦تجي ذٹز ٲكرم ٶٳبيس.
هبدُ  .13هتمبضي اهتيبص ًطشيِ ثبيذ داساي ضشايظ صيش ثبضذ:

 .1ي٧ي اظ زاٶكزٹيبٴ يب اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ثٻ ٖٷٹاٴ قرم ح٣ي٣ي يب تك٧٭ ،ٶٽبز ،اٶزٳٵ٦ ،بٶٹٴ ،يب ي٧ي اظ ثرهفټهبي زاٶكه٫بٺ يهب ټهط قهرم ح٣هٹ٢ي
زي٫ط زض زاٶك٫بٺ
ٖ .6سٰ ٲح٧ٹٲيت ٲٷزط ثٻ تٹثيد ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ يب ثبالتط زض ٲٹضز زاٶكزٹيبٴ ٸ اٶٟهب ٬ٲٹ٢ت اظ ذسٲت زض ٲٹضز اًٖبي ټيإت ٖٯٳي
تجػشُ  .1اٞطاز ٲكٳٹ ٬ثٷس  6پؽ اظ ي ٥ؾب ٬اظ تبضيد اتٳبٰ ٲحطٸٲيت ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ نبحت اٲتيبظ ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٗٞبٮيت ٦ٷٷس ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيهت
ٲزسز ثٻ َٹض زائٱ ٲحطٸٰ ٲيقٹٶس.

تجػشُ  .2زض نٹضتي ٦ٻ نبحت اٲتيبظ ي٧ي اظ قطايٍ ٞٹ ٠ضا اظ زؾت ثسټسْ ،ط ٜي ٥ٲبٺ پؽ اظ اثال٘ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲيتٹاٶس زضذٹاؾت اٶت٣ب ٬اٲتيبظ ٶكهطيٻ ضا ثهٻ
قرم ٸارس قطايٍ زي٫ط ثٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط اضؾب٦ ٬ٷس ،زض ٚيط ايٵ نٹضت اٲتيبظ ٶكطيٻ ٮٛٹ ٲيقٹز٦ .ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْه ٝاؾهت ْهط ٜٲهست  6ټٟتهٻ اظ تهبضيد ٸنهٹ٬
زضذٹاؾت ٲت٣بيي ،ٶٓط ذٹز ضا اٖالٰ ٦ٷس.
هبدُ  .14ضشايظ هذيش هسئَل ثِ ضشح صيش است:

 .1زاٶكزٹ ثٹزٴ يب ًٖٹيت زض ټيإت ٖٯٳي يب ٲسيط ي٧ي اظ ٸاحسټبي ازاضي ټٳبٴ زاٶك٫بٺ
ٖ .6سٰ ٲح٧ٹٲيت ٲٷزط ثٻ تٹثيد ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ يب ثهبالتط زض ٲهٹضز زاٶكهزٹيبٴ ،اٶٟههب ٬ٲٹ٢هت اظ ذهسٲت زض ٲهٹضز اًٖهبي ټيهإت ٖٯٳهي ٸ ٖهسٰ
ٲح٧ٹٲيت ٲٷزط ثٻ تٹثيد ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ يب ثبالتط زض ٦ٳيتٻ ترٯٟبت ازاضي ثطاي ٦بض٦ٷبٴ.
ٖ .3سٰ ؾبث٣ٻ ٲكطٸَي ثطاي زٸ ٶيٳؿب ٬ٲتٹاٮي يب ؾٻ ٶيٳؿب ٬ٲتٷبٸة ثطاي زاٶكزٹيبٴ زض ټٷ٫بٰ ٲٗطٞي ثٻ ٖٷٹاٴ ٲسيط ٲؿئٹ.٬
٪ .4صضاٶسٴ زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ حسا٢٭  68ٸاحس زضؾي (زٸضٺټبي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي) .زاٶكزٹيبٴ ٦بضقٷبؾي ٸ ٦بضقٷبؾي اضقهس ٶبپيٹؾهتٻ ٸ ز٦تهطي
اظ قٳٹ ٬ايٵ ثٷس ٲؿتخٷي ټؿتٷس.
ٖ .5سٰ قٽطت ثٻ ٞؿبز اذال.٠
تجػشُ  .1قٽطت ثٻ ٞؿبز اذال ٠نطٞبً ثب ارٳبٔ ٦ٯيٻ اًٖبي ٦ٳيتٻ ٶبْط ٢بث٭ احطاظ اؾت.
تجػشُ  .2ٲسيط ٸاحس ازاضي  ٍ٣ٞٲيتٹاٶس ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٶكطيٻ ازاضٺ ٲتجٹٔ ذٹز ثبقس.
تجػشُ  .3اٞطاز ٲكٳٹ ٬ثٷس  6پؽ اظ ي ٥ؾب ٬اظ تبضيد اتٳبٰ ٲحطٸٲيت ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٗٞبٮيت ٦ٷٷهس ٸ زض نهٹضت ٲح٧ٹٲيهت
ٲزسز ايٵ اٞطاز ثٻ َٹض زائٱ ٲحطٸٰ ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .4زض نٹضتي ٦ٻ ٲسيط ٲؿئٹ ٬ي٧ي اظ قطايٍ ضا اظ زؾت ثسټس ،نبحت اٲتيبظ ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜي ٥ٲبٺ ٲهسيط ٲؿهئٹ ٬رسيهس ضا ثهٻ ٦ٳيتهٻ ٶهبْط ٲٗطٞهي
٦ٷس ،زض ٚيط ايٵ نٹضت اٲتيبظ ٶكطيٻ ٮٛٹ ٲيقٹز٦ .ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜٲست  6ټٟتٻ زض ايٵ ذهٹل اٖالٰ ٶٓط ٦ٷس.
تجػشُ  .5ؾطزثيط ٶكطيٻ ثبيس ٦ٯيٻ قطايٍ ٞٹ ٠ضا زاضا ثبقس.
هبدُ  .15اٶتكبض ٶرؿتيٵ قٳبضٺ ٶكطيٻ ٲٷٹٌ ثٻ َي زٸضٺ آٲٹظقي ٸ اذص ٪ٹاټي پبيبٴ زٸضٺ تٹؾٍ نبحت اٲتيبظ ،ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٸ ؾطزثيط ثطاؾهبؼ ثطٶبٲهٻ آٲٹظقهي
ٲهٹة قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بټي اؾت.
تجػشُ :ټط ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي حسا٢٭ زٸ زٸضٺ آٲٹظقي ثطاؾبؼ ثطٶبٲٻ آٲٹظقي ٲهٹة قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ثط ٶكهطيبت زاٶكه٫بټي
آٴ زؾت٫بٺ ثط٪عاض ٦ٷس.
هبدُ  .16ټيچ٦ؽ ٶٳيتٹاٶس زض ظٲبٴ ٸاحس نبحت اٲتيبظ ،ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٸ ؾطزثيط ثيف اظ ي ٥ٶكطيٻ ثبقس.
هبدُ  .17زض نٹضتي ٦ٻ ت٣بيبٶبٲٻ ټب ٶب٢م يب ٲت٣بييبٴ اٲتيبظ يب ٲسيطاٴ ٲؿئٹ ٬ٶكطيبت ٞب٢س قطايٍ ٲ٣هطض زض ايهٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ثبقهٷس ٦ٳيتهٻ ٶهبْط ٲٹْه ٝاؾهت
ٲطاتت ضا ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ٸ ثب اؾتٷبز ثٻ زالي٭ ٸ ٲساض ٤الظٰ حسا٦خط ْط 65 ٜضٸظ اظ تبضيد زضيبٞت ٸ حجت زضذٹاؾت ثٻ ٲت٣بييبٴ اٖالٰ ٦ٷس.

هبدُ  .18زضد قٷبؾٷبٲٻ ٶكطيٻ قبٲ٭ ظٲيٷٻ ٶكط ،ٶبٰ نبحت اٲتيبظ ،ٲسيط ٲؿئٹ ،٬ؾطزثيط يب قٹضاي ؾطزثيطي زاٶك٫بٺ نبزض ٦ٷٷهسٺ ٲزهٹظ ،قهٳبضٺ ،تهبضيد اٶتكهبض ٸ
زٸضٺ ٶكط زض ټط قٳبضٺ ٶكطيٻ اٮعاٲي اؾت.
هبدُ  .19چٷبٶچٻ نبحت اٲتيبظ ٶكطيٻ اي ٲت٣بيي تٹظيٕ آٴ زض ؾبيط زاٶك٫بٺټب ثبقس ثبيس ت٣بيبي ذٹز ضا ثب ش٦ط ٲحسٸزٺ تٹظيٕ ثٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط زاٶك٫بٺ تؿٯيٱ ٦ٷهس.
٦ٳيتٻ ٶبْط زاٶك٫بٺ زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ،ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜٲست زٺ ضٸظ اظ تبضيد ٸنٹ ،٬زضذٹاؾت ضا رٽت اٖهالٰ ٶٓهط ٶٽهبيي ثهٻ ٦ٳيتهٻ ٶهبْط زاٶكه٫بٺ ٲ٣ههس
اضؾب٦ ٬ٷس .قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ اٖالٰ ٶٓط زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ْط ٜزٸ ٲبٺ ٶؿجت ثٻ زضذٹاؾت ٲعثٹض اٖالٰ ٶٓط ٦ٷس.
تجػشُ  .1زض نٹضت ٖسٰ ٲٹا٣ٞت ٦ٳيتٻ ٶبْط زاٶك٫بٺ ،ٲت٣بيي ٲيتٹاٶس اٖتطاو ذٹز ضا ثٻ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط اٖالٰ ٦ٷس.
تجػشُ  .2ٶٓبضت ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت يب ق٧بيبت ايٵ ٶكطيبت ثط ٖٽسٺ ٦ٳيتٻ ٶبْط زاٶك٫بٺ نبزض ٦ٷٷسٺ ٲزٹظ (زاٶك٫بٺ ٲجسؤ) اؾت.
هبدُ  .21اتحبزيٻټب ٸ تك٧٭ټبي زاٶك٫بټي ،ٲزبٲٕ ٞطټٷ٫ي ٸ قٹضا ټبي نهٷٟي زاٶكهزٹيي زاضاي ٲزهٹظ ضؾهٳي ٦هٻ زض ثهيف اظ يه ٥زاٶكه٫بٺ ٗٞبٮيهت زاقهتٻ ٸ
ٲت٣بيي اٶتكبض ٶكطيٻ ثبقٷس ٲيتٹاٶٷس زضذٹاؾت ذٹز ضا ثٻ قٹضاي ٲط٦عي زؾت٫بٺ ٲطثٹَٻ اٖالٰ ٦ٷٷس .ٶٓبضت ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت ايهٵ٪ٹٶهٻ ٶكهطيبت
ثط ٖٽسٺ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط اؾت.
تجػشُ :قطايٍ ٶبْط ثط نسٸض ٲزٹظ ،نبحت اٲتيبظ ٸ ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٸ ؾطزثيط ايٵ٪ٹٶٻ ٶكطيبت تبثٕ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اؾت.
هبدُ ٦ .21ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت زض نٹضت ٞطاټٱ ثٹزٴ قطايٍ ٢بٶٹٶي اٶتكبض ٶكطيٻ ،حسا٦خط ْط 65 ٜضٸظ ٶؿجت ثٻ نسٸض ٲزٹظ ا٢ساٰ ٦ٷس.
هبدُ  .22زض نٹضتي ٦ٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط ثب نسٸض ٲزٹظ ٶكطيٻ ٲربٮٟت ٦ٷس يب ْط 65 ٜضٸظ ٶؿجت ثٻ نسٸض ٲزٹظ ثهب اٖهالٰ ٦تجهي زاليه٭ ٖهسٰ ٲٹا٣ٞهت ،ا٢هساٰ ٶ٧ٷهس ،ٲت٣بيهي
ٲيتٹاٶس اٖتطاو ذٹز ضا ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٦ٷس .قٹضاي ٞطټٷ٫ي ٲٹْ ٝاؾت ْط 35 ٜضٸظ ٲٹيٹٔ اٖتطاو ضا ثطضؾي ٸ اٖالٰٶٓط ٦ٷس.
هبدُ  .23ٲؿئٹٮيت ٦ٯيٻ ٲُبٮت ٲٷسضد زض ٶكطيٻ ثٻ ٖٽسٺ ٲسيط ٲؿئٹ ٬اؾت ٸ ٸي ٲٹْ ٝاؾت ؾٻ ٶؿرٻ اظ ټط قٳبضٺ ضا ثالٞبنٯٻ پؽ اظ اٶتكبض ثٻ زثيطذبٶهٻ ٦ٳيتهٻ
ٶبْط زاٶك٫بٺ تحٹي٭ زټس.
تجػشُ :زثيطذبٶٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت زٸ ٶؿرٻ اظ ٶكطيٻ ضا ثٻ زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط اضؾب٦ ٬ٷس.
هبدُ  .24زض نٹضتي ٦ٻ نبحت اٲتيبظ ْط ٜٲست حسا٦خط قف ٲبٺ اظ ظٲبٴ نسٸض ٲزٹظ پؽ اظ اذُبض ٦تجي ٸ ٲٽٯهت يه ٥ٲبټهٻ ا٢هساٰ ثهٻ اٶتكهبض ٶكهطيٻ ٶ٧ٷهس،
ٲزٹظ نبزضٺ اظ اٖتجبض ؾب ٍ٢اؾت.
هبدُ  .25ٶكطيبت ٲٹْٟٷس تٹاٮي اٶتكبض ٲٷسضد زض اٲتيبظ ذٹز ضا ضٖبيت ٦ٷٷس .زض ٚيط ايٵ نٹضت پؽ اظ ؾٻ ٲطحٯٻ ٲتٹاٮي ٖسٰ اٶتكبض ،نهبحت اٲتيهبظ ثهطاي پبؾهر٫ٹيي
ثٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط احًبض ٸ زض نٹضت ٖسٰ اضائٻ زالي٭ ٢بٶٕ ٦ٷٷسٺ ،ٲزٹظ ٶكطيٻ ٮٛٹ ٲيقٹز.
هبدُ  .26نبحت اٲتيبظ ٲي تٹاٶس زضذٹاؾت ذٹز ضا ٲجٷي ثط اٶت٣ب ٬اٲتيبظ ٶكطيٻ ثٻ زي٫طي يب تٛييط ٲكرهبت ش٦ط قهسٺ زض ٞهطٰ زضذٹاؾهت ٲزهٹظ ٶكهطيٻ (اٖهٱ اظ
ٲسيط ٲؿئٹ ،٬ٶبٰ ٶكطيٻ ،زٸضٺ اٶتكبض ٸ ظٲيٷٻ اٶتكبض) ثٻ ٦ٳيت ٻ ٶبْط اضائٻ ٦ٷس ٸ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜي ٥ٲهبٺ ٲطاتهت ٲٹا٣ٞهت يهب ٖهسٰ ٲٹا٣ٞهت ذهٹز ضا ثهٻ
نٹضت ٲ٧تٹة ثٻ نبحت اٲتيبظ اٖالٰ ٦ٷس.

ثخص سَم :حمَق ًطشيبت داًطگبّي
هبدُ  .27ٶكطيبت زاٶك٫بټي اظ ٦ٯيٻ ح٣ٹ ٠ٲهّطح زض ٢بٶٹٴ ٲُجٹٖبت رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثطذٹضزاضٶس .اظ رٳٯٻ:
 .1رؿتزٹ٦ ،ؿت ٸ اٶتكبض اذجبض زاذ٭ ٸ ذبضد زاٶك٫بٺ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف آ٪بټي ربٲٗٻ زاٶك٫بټي ثب ضٖبيت ٲٹاظيٵ ٢بٶٹٶي ٸ ح ّٟٲهبٮح ربٲٗٻ.
 .6ټيچ ٲ٣بٰ زٸٮتي ٸ ٚيط زٸٮتي ح ١ٶساضز ثطاي چبح ٲُٯت يب ٲ٣بٮٻ اي زضنسز اٖٳبٞ ٬كبض ثط ٶكطيبت ثطآيس يب ثٻ ؾبٶؿٹض ٸ ٦ٷتط ٬ٲحتٹاي ٶكطيبت ٲجهبزضت
ٸضظز.
 .3ٶكطيبت زاٶكزٹيي ح ١زاضٶس ٶٓطټب ،اٶت٣بزټبي ؾبظٶسٺ ،پيكٷٽبزټب ٸتٹيهيحبت زاٶكهزٹيبٴ ٸ ٲؿهئٹالٴ زاٶكه٫بٺ ضا ثهب ضٖبيهت ٲهٹاظيٵ اؾهالٲي ٸ ٲههبٮح
زاٶك٫بٺ ٸ ربٲٗٻ زضد ٦ٷٷس.
هبدُ  .28ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ ؾبيط ٶٽبزټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثبيس زض چهبضچٹة ٢هٹاٶيٵ ٸ زض حهسٸز اذتيهبضات ٸ اٲ٧بٶهبت اظ ٶكهطيبت زاٶكه٫بټي حٳبيهت
٦ٷٷس.
تجػشُ :ٲٗبٸٶت زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ؾبالٶٻ اظ ٲح٭ ثٹزرٻ ٞطټٷ٫ي ٲجٯٛي ضا ثطاي حٳبيت ٸ ٦ٳه ٥ثهٻ اٶتكهبض ٶكهطيبت زاٶكه٫بټي پهيفثيٷهي ٲهي٦ٷهس ٸ
ٲتٷبؾت ثب قطايٍ ٸ ٲُبث ١يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات زض اذتيبض آٶبٴ ٢طاض ٲيزټس.
هبدُ  .29زؾت٫بټٽب ٲٹْٟٷس ركٷٹاضٺ ٦كٹضي ٶكطيبت زاٶكزٹيي ضا ثب ټٳبټٷ٫ي ٦ٯيٻ زؾت٫بٺ ټب ٸ ٲؿئٹٮيت يه ٥زؾهت٫بٺ حهسا٢٭ ؾهبٮي ي٧جهبض ثط٪هعاض ٶٳبيٷهس ٸ
ٶكطيبت ثطتط ضا قٷبؾبيي ٸ تكٹي٦ ١ٷٷس.
تجػشُ  .1زؾت٫بٺټب ٲيتٹاٶٷس ثهٹضت ٲؿت٣٭ ركٷٹاضٺټبي ٲٷُ٣ٻاي يب ٲكبثٻ آٴ ضا ثط٪عاض ٶٳبيٷس.
تجػشُ  .2ٶكطيبت زاضاي ضتجٻټبي اٸ ،٬زٸٰ ٸ ؾٹٰ ٖالٸٺ ثط رٹايع ركٷٹاضٺ ٲكٳٹ ٬حٳبيتټبي ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي زؾت٫بٺ ٲطثٹَٻ تب ركٷٹاضٺ ثٗسي ذٹاټٷس ثٹز.

ثخص چْبسم :حذٍد ًطشيبت داًطگبّي

هبدُ  .31ٶكطيبت زاٶك٫بټي زض اٶتكبض ٲُبٮت ٸ تهبٸيط رع زض ٲٹاضز اذال ٬ثٻ ٲجبٶي ٸ اح٧بٰ اؾالٰ ٸ ح٣ٹٖ ٠ٳٹٲي ٸ ذهٹني ٲُبث ١ٲبزٺ ٢ 6هبٶٹٴ ٲُجٹٖهبت،
آظاز ټؿتٷس.
هبدُ  .31ټط٪بٺ ٶكطيٻ اي ٲُبٮجي ٲكتٳ٭ ثط تٹټيٵ ،اٞتطا ،ذال ٜٸا ٕ٢يب اٶت٣بز ٶؿجت ثٻ اقربل (اٖٱ اظ ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي) ٲٷتكط ٦ٷس ،شيٷ ٕٟح ١زاضز پبؾهد آٴ ضا
حسا٦خط تب زٸ ٲبٺ اظ تبضيد اٶتكبض ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ثطاي ټٳبٴ ٶكطيٻ اضؾب٦ ٬ٷس ٸ ٶكطيٻ ٲعثٹض ٶيع ٲٹْ ٝاؾت تٹييح يب پبؾد زضيبٞتقهسٺ ضا حهسا٦خط يه ٥ٲهبٺ
پؽ اظ ٸنٹ ٬پبؾد زض ټٳبٴ نٟحٻ ٸ ؾتٹٴ ٸ ثب ټٳبٴ حطٸٞي ٦ٻ ان٭ ٲُٯت ٲٷتكط قسٺ اؾت ثٻ ضاي٫بٴ ثٻ چبح ثطؾبٶس ،ٲٷٹٌ ثهٻ آٶ٧هٻ رهٹاة اظ زٸ ثطاثهط انه٭
ٲُٯت تزبٸظ ٶ٧ٷس ٸ ٲتًٳٵ تٹټيٵ ٸ اٞتطا ثٻ ٦ؿي ٶجبقس.
تجػشُ  .1ا٪ط ٶكطيٻ ٖالٸٺ ثط پبؾد ٲص٦ٹض ٲُبٮت يب تٹييحبت ٲزسزي چبح ٦ٷس ،زض ايٵ نٹضت حه ١پبؾهر٫ٹيي ٲزهسز ثهطاي ٲٗتهطو ثهب٢ي اؾهت ،ثهسيٽي اؾهت زضد
٢ؿٳتي اظ پبؾد ،زض ح٧ٱ ٖسٰ زضد اؾت ٸ ٲتٵ پبؾد ثبيس زض ي ٥قٳبضٺ ٸ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ زضد قٹز.

تجػشُ  .2زض نٹضتي ٦ٻ ٶكطيٻ پبؾد ضا ٲٷتكط ٶ٧ٷس شيٷ ٕٟٲيتٹاٶس ثٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط ق٧بيت ٦ٷس ٸ ٦ٳيتٻ ٶبْط زض نٹضت ٲح ١قٷبذتٵ قب٦ي ،رٽهت ٶكهط پبؾهد ثهٻ
ٶكطيٻ اذُبض ذٹاټس ٦طز ٸ ا٪ط ايٵ اذُبض ٲاحط ٸا ٕ٢ٶكٹز٦ ،ٳيتٻ ٶبْط ،ٶكطيٻ ضا ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  4تب  6ٲبزٺ  45ٲح٧ٹٰ ٲي٦ٷس.
تجػشُ  .3ٲٟبز ايٵ ٲبزٺ ٸ تجهطٺټبي آٴ ٶبٞي ح ١شيٷ ٕٟزض ذهٹل پي٫يطي ق٧بيت اظ َطي٦ ١ٳيتٻ ٶبْط يب ٲطارٕ شينالح ٶرٹاټس ثٹز.
هبدُ  .32زض نٹضت ق٧بيت قب٦ي ذهٹني اظ ي ٥ٶكطيٻ ٲجٷي ثط اٶتكبض ټط ٶٹٔ ٲُٯت ٲكتٳ٭ ثط تٽٳت ،اٞتطاٞ ،حف ٸ اٮٟبِ ض٦ي ٥يب ٶؿجتټهبي تهٹټيٵآٲيهع
ٸ ٶٓبيط آٴ ٶؿجت ثٻ اقربل ،تٽسيس ٸ ټت ٥قط ٜيب حيخيت يب اٞكبي اؾطاض قرهي ،ٶكطيٻ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  5تب  9ٲبزٺ  45ٲح٧ٹٰ ٲي٪طزز.
هبدُ  .33ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٦ٻ ثٷب ثٻ تكريم ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲطت٧ت ترٯٟبت ٲٹاز  66 ،65 ،64ٸ ٢ 67بٶٹٴ ٲُجٹٖبت قٹٶس ،ثٻ ي٧هي اظ تٷجيٽهبت ثٷهسټبي  15تهب  13ٲهبزٺ 45
ٲح٧ٹٰ ٲيقٹٶس.
هبدُ  .34زض نٹضت اٶتكبض ٖ٧ؽټب ،تهبٸيط ٸ ٲُبٮت ذالٟٖ ٜت ٖٳٹٲي٦ ،ٳيتٻ ٶبْط ،ٶكطيٻ ضا ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  5تب  9ٲهبزٺ  45ٲح٧هٹٰ ٲهي٦ٷهس ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض
رطٰ پؽ اظ ٲح٧ٹٲيت اٸٮيٻ ،ٶكطيٻ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  15تب  13ايٵ ٲبزٺ ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
هبدُ  .35ٶك طيبت زاٶك٫بټي ٦ٻ ثٷب ثٻ تكريم ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲطت٧ت ترٯٟبت ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٢ 69بٶٹٴ ٲُجٹٖبت قٹٶس ثهٻ ي٧هي اظ تٷجيٽهبت ثٷهسټبي  8ٸ  9ٲهبزٺ 45
ٲح٧ٹٰ ٲيقٹٶس.
هبدُ  .36ټط٪بٺ ٶكطيٻ اي ٲُبٮت ٸ تهبٸيطي ٲبٶٷس تٹټيٵ ،تٽٳتٞ ،حف ،اٮٟبِ ض٦ي ،٥تح٣يط ،تٽسيس ،ټت ٥حطٲت يب حيخيت ٸ ٶٓهبيط آٴ ٲٷتكهط ٶٳبيهس ،ترٯهٝ
ٖٳٹٲي ٲحؿٹة ٲي٪طزز .زض ايٵ نٹضت ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲي تٹاٶس اظ ازاٲٻ ٗٞبٮيت ٶكطيٻ رٯٹ٪يطي ٶٳبيس ٸ ٲٹيٹٔ ضا رٽت ثطضؾي ثٻ ٦ٳيتٻ ٶهبْط اضرهبٔ زټهس.
٦ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت ٲٹيٹٔ ضا ذبضد اظ ٶٹثت ثطضؾي ٸ زض نٹضت احطاظ ترٯ ،ٝٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  5تب  9ٲبزٺ  45ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
تجػشُ :ٲست ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ٶكطيٻاي ٦ٻ اظ ازاٲٻ اٶتكبض آٴ رٯٹ٪يطي قسٺ اؾت ٶجبيس اظ  15ضٸظ ثيكتط قٹز.
هبدُ  .37زض نٹضت ترٯ ٝاظ تجهطٺ  5ٲبزٺ  1يب ٲٹاز  19 ،17ٸ  64ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثطاي ثبض اٸ ٬ٶكطيٻ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  1تب  3ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض
ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  4تب  7ٲبزٺ  45ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
هبدُ  .38زض نٹضتي ٦ٻ «ٶكطيٻاي» ثسٸٴ اذص ٲزٹظ اظ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲٷتكط قٹز تٹ٢ي ٝقسٺ ٸ اٶتكبضزټٷسٺ ثٻ ٲست ي ٥ؾب ٬ٶٳيتٹاٶس نبحت اٲتيبظ ،ٲهسيط ٲؿهئٹ٬
ٸ ؾطزثيط ٶكطيٻ رسيسي ثبقس ٸ زض نٹضت ت٧طاض ا٪ط ٲترٯ ٝقرم ح٣ي٣ي ٸ زاٶكزٹ ثبقس تب پبيبٴ ٲ ُٕ٣تحهيٯي ٸ زض نٹضتي ٦هٻ ٲترٯه ٝقهرم ح٣هٹ٢ي يهب
ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي ثبقس تب ؾٻ ؾب ٬ح ١اٶتكبض ٸ قط٦ت زض اٶتكبض ټيچ ٶكطيٻاي ضا ٶرٹاټس زاقت.
هبدُ  .39زض ٲٹاضزي ٦ٻ ترٯ ٝاضت٧بثي ٶكطيٻ ثطاؾبؼ ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٦كٹض رطٰ تٯ٣ي قٹز ثٷب ثٻ تكريم ٦ٳيتٻ ٶبْط ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٶكهطيٻ رٽهت تههٳيٱ٪يهطي
ٲ٣تًي ثٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٲٗطٞي ٲيقٹز.

ثخص پٌدن :تٌجيْبت
هبدُ  .41ٲٹاضز تٷجيٽي ٲترٯٟبٴ ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .1احًبض ثٻ ٦ٳيتٻ ٶبْط ٸ تص٦ط قٟبټي
 .6تص٦ط ٦تجي
 .3اذُبض ٦تجي
 .4ٲحطٸٲيت ٲٹ٢ت ٶكطيٻ اظ تؿٽيالت زاٶك٫بټي تب قف ٲبٺ
 .5ٲحطٸٲيت ٲٹ٢ت ٲسيط ٲؿئٹ ٬اظ تهسي ايٵ ؾٳت تب  6ٲبٺ
 .6ٲحطٸٲيت ٲٹ٢ت ٲسيط ٲؿئٹ ٬اظ تهسي ايٵ ؾٳت اظ  6ٲبٺ تب ي ٥ؾب٬
 .7تٹ٢ي ٝٲٹ٢ت ٶكطيٻ تب  3ٲبٺ
 .8تٹ٢ي ٝٲٹ٢ت ٶكطيٻ اظ ؾٻ ٲبٺ تب  6ٲبٺ
 .9تٹ٢ي ٝٲٹ٢ت ٶكطيٻ اظ  6ٲبٺ تب ي ٥ؾب٬
 .15تٹ٢ي ٝٲٹ٢ت ٶكطيٻ اظ ي ٥تب زٸ ؾب٬
 .11ٲٷٕ زائٱ اٶتكبض ٶكطيٻ
 .16ٲٷٕ زائٱ اٶتكبض ٶكطيٻ ٸ ٲحطٸٲيت ٲسيط ٲؿئٹ ٬اظ تهسي ايٵ ؾٳت تب ي ٥ؾب٬
 .13ٲٷٕ زائٱ اٶتكبض ٶكطيٻ ٸ ٲحطٸٲيت ٲسيط ٲؿئٹ ٬اظ تهسي ايٵ ؾٳت تب پبيبٴ ٲ ُٕ٣تحهيٯي

ثخص ضطن :سسيذگي ثِ تخلفبت ٍ ضىبيبت
هبدُ ٦ .41ٳيتٻ ٶبْط ٲٹْ ٝاؾت ثٻ ق٧بيبت ٲ٧تٹة حسا٦خط ْط ٜٲهست  15ضٸظ اظ تهبضيد زضيبٞهت ٸ حجهت آٴ زض زثيطذبٶهٻ ،ضؾهيس٪ي ٦هطزٺ ٸ ضؤي ذهٹز ضا
نبزض ٦ٷس.
هبدُ ٦ .42ٳيتٻ ٶبْط ،ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٶكطيٻاي ضا ٦ٻ ترٯ٦ ٝطزٺ يب اظ آٴ ق٧بيت قسٺ اؾت ثٻ نٹضت ٦تجي ٸ ثب ش٦ط ز٢ي ١ٲٹاضز ترٯ ٝيب ق٧بيت ٸ ثب اضائٻ ٲٽٯهت
ي ٥ټٟتٻ اي اظ تبضيد اثال٘ رٽت ازاي تٹييحبت زٖٹت ٲي ٦ٷس ٸ زض نٹضت ٖسٰ حًٹض ٚيطٲٹرٻ ٸي يب ٖسٰ اضائٻ تٹييحبت ٦تجي٦ ،ٳيتٻ ٶبْط ٲيتٹاٶهس ح٧هٱ
ٲ٣تًي ضا زض ٲٹضز ٶكطيٻ نبزض ٦ٷس.
هبدُ ٦ .43ٳيتٻ ٶبْط ثبيس آضاي ذٹز ضا ثب ش٦ط ٲٹاضز ترٯ ٝيب ق٧بيت ٲؿتٷس ثٻ ٲٹاز  35تب  39نبزض ٸ آٴ ضا ثٻ نٹضت ٦تجهي حهسا٦خط ْهط ٜٲهست يه ٥ټٟتهٻ
پؽ اظ نسٸض ثٻ ٲسيط ٲؿئٹ ٬ٸ قب٦ي ذهٹني ٶكطيٻ اثال٘ ٦ٷس.
هبدُ  .44آضاي نبزضٺْ ،ط ٜٲست  65ضٸظ اظ تبضيد اثال٘ ٢بث٭ اٖتطاو ٸ زضذٹاؾت تزسيس ٶٓط زض قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اؾت .زض نٹضت ٖسٰ اٖتهطاو زض
ٲٽٯت تٗييٵ قسٺ ،ح٧ٱُٗ٢ ،ي ٲحؿٹة ٲيقٹز.

هبدُ  .45اح٧بٰ نبزضٺ اظ ؾٹي ٦ٳيتٻ ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بټي تب ظٲبٶي ٦ٻ ٶ٣ى ٶكسٺاٶس الظٰاالرطا ټؿتٷس.
هبدُ  .46قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ضؤي ذٹز ضا زض ٲٹضز اٖتطايبت ٲ٧تٹة ٸانٯٻ حسا٦خط ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ اظ تهبضيد زضيبٞهت اٖتهطاو تٹؾهٍ
زثيطذبٶٻ ،ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة ثٻ ٲٗتطو ٸ ٦ٳيتٻ ٶبْط زاٶك٫بٺ اثال٘ ٦ٷس.
هبدُ  .47تهٳيٱ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ْط 65 ٜضٸظ اظ تبضيد اثال٘٢ ،بث٭ اٖتطاو ثٻ قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط اؾت .قٹضاي ٲط٦عي ٶبْط ٲٹْ ٝاؾهت ْهط ٜزٸ
ٲبٺ اظ تبضيد زضيبٞت اٖتطاو ضؤي ذٹز ضا نبزض ٸ آٴ ضا اثال٘ ٦ٷس .آضاي قٹضاي ٲط٦عي ٶبْطُٗ٢ ،ي ٸ الظٰاالرطا اؾت.

ثخص ّفتنً :حَُ اثالؽ ،اخشا ٍ تفسيش ايي دستَسالؼول
هبدُ  .48ٶحٹٺ نسٸض ٲزٹظ ٶكطيبت زاٶك٫بټي ،ٶٓبضت ثط آٶٽب ،ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ٸ ق٧بيبت تٷٽب ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ حبيهط ذٹاټهس ثهٹز .تٗيهيٵ ٸ تههٹيت
ټط٪ٹٶٻ قطايٍ ٸ ٲ٣طضات ٲٛبيط يب ٲحسٸز٦ٷٷسٺ ٖالٸٺ ثط ٲٟبز ايٵ آئيٵٶبٲٻ ٶٓيط نسٸض ٲزٹظټبي ٲكطٸٌ يب ٲٹ٢ت ٲٳٷٹٔ اؾت.
هبدُ  .49ثٻ ٦ٯيٻ ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٦ٻ ٢ج٭ اظ تهٹيت ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اٶتكبض ٲييبثٷس ٲست ټكت ٲبٺ اظ تبضيد اثال٘ ايهٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ٞطنهت زازٺ ٲهيقهٹز تهب
ذٹز ضا ثب يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲٷُج٦ ١ٷٷس.
تجػشُ :زض نٹضت ٖسٰ اٶُجب ٠زض ٲٽٯت ٲ٣طض ٲزٹظ ٶكطيٻ ثب نالحسيس ٦ٳيتٻ ٶبْط ٮٛٹ ذٹاټس قس.
هبدُ  .51زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٶكطيبت زاٶك٫بټي زض  55ٲبزٺ ٸ  44تجهطٺ زض تبضيد  ......................ثٻ تههٹيت قهٹضاټبي ٲط٦هعي ٶهبْط ثهط ٶكهطيبت زاٶكه٫بټي
ضؾيس.
َج ١ٲبزٺ  5يٹاثٍ ٶبْط ثط ٗٞبٮيت ٶكطيبت زاٶك٫بټي ،ٲهٹثٻ رٯؿٻ قٳبضٺ  545ٲٹضخ  1383/3/66قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫هي ،ٸ ثٷهب ثهٻ ٲههٹثٻ قهٹضاټبي
ٲط٦عي ٶبْط ثط ٶكطيبت زاٶك٫بټي ٸظاضتربٶٻ ټبي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايهي ايهٵ
يٹاثٍ رٽت ارطا ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿٻټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي اثال٘ ٲي٪طزز.

دستَرالؼولاخزايي
آيييًاهِاتحاديِتطکلّاياسالهيداًطگاّياى

همذهِ

ثط اؾبؼ ٲبزٺ  1آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲهٹة رٯؿٻ  288ٲٹضخ  6383/8/65قٹضاي ٖبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي ،زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ارطايهي
آييٵٶبٲٻ ٲص٦ٹض ثٻ قطح شي٭ اثال٘ ٲيقٹز:
هبدُ  .6زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٸ ٸْبي ٝآٴ
ثب تٹرٻ ثٻ ٲبزٺ  3ٸ تجهطٺټبي ٲطثٹَٻ زض آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻټبي تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٲؿئٹٮيت زثيطذبٶٻ ثط ٖٽسٺ زثيط ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲيثبقس ٦هٻ
ثب قطح ٸْبي ٝشي٭ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
6ـ  .6اٖالٰ زؾتٹض ٦بض ٸ زٖٹت ٦تجي اظ اًٖبي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ثطاي قط٦ت زض رٯؿبت زؾت٫بٺټبي ٲطثٹَٻ
7ـ .6تك٧ي٭ ٶٓبٰ ثبي٫بٶي ،حجت ٸ ٶ٫ٽساضي اؾٷبز ٸ ٲ٧بتجبت ٸ َج٣ٻثٷسي پطٸٶسٺټب
8ـ .6زضيبٞت زضذٹاؾت ٦تجي ت٣بيبي تإؾيؽ اتحبزيٻ ٸ َطح اٴ پؽ اظ ت٧ٳي٭ پطٸٶسٺ زض رٯؿبت ضؾٳي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي
9ـ .6زضيبٞت زضذٹاؾت ٦تجي نسٸض ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٸ َطح آٴ زض رٯؿبت ٲص٦ٹض
:ـ .6زضيبٞت ق٧بيبت ٲُطٸحٻ اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي زض اضتجبٌ ثب ٗٞبٮيتټبي اتحبزيٻټبي تك٧٭ټبي اؾالٲي ٸ َطح آٶٽب زض رٯؿبت ٲطثٹَٻ
;ـ .6اثال٘ تهٳيٱ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي تٹؾٍ زثيط ټيإت ثٻ ٲت٣بيي ٸ ٲطارٕ شيطثٍ
<ـ .6تسٸيٵ نٹضت رٯؿبت ٸ اٶزبٰ ٲ٧بتجبت
=ـ .6اَالٔضؾبٶي ثٻ ٲٹ ٕ٢زض ٲٹضز آييٵٶبٲٻټب ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي شيطثٍ ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي
>ـ .6زٖٹت اظ اًٖبء ٸ ټيإت ٲٷهٟٻ ثطاي تك٧ي٭ رٯؿٻ ثٻ ٲٷٓٹض ضؾيس٪ي ثٻ ترٯّٟبت ٸ يب ق٧بيبت ٲطثٹٌ ثٻ اتحبزيٻ
61ـ .6پي٫يطي ارطاي ٲهٹثبت ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٸ اذص ٪عاضـ ٗٞبٮيت اتحبزيٻټبي تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٸ اضائٻ آٴ ثٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي
66ـ .6ٲ٧بتجٻ ثب اتحبزيٻټبي ٲٹرٹز ٸ ٲٯعٰ ؾبذتٵ آٶٽب ثٻ تُجي ١زازٴ اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ ثب آييٵٶبٲٻ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ارطايي آٴ
67ـ .6زضيبٞت ق٧بيبت زض ٲٹضز ترٯ ٝزض اٶتربثبت
هبدُ  .7ٶحٹٺ تك٧ي٭ رٯؿبت ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي
6ـ .7رٯؿبت ٲص٦ٹض ثطاي اٶزبٰ ٸْبي ٝٲهطح زض ٲبزٺ ( )5آييٵٶبٲٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ٸ ٲبزٺ ( )1آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶكه٫بټيبٴ
ثب ٶٓط ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ٸ زض زٞتط ايكبٴ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
تجػشُ :تك٧ي٭ رٯؿبت ٞٹ٠اٮٗبزٺ ثب پيكٷٽبز حسا٢٭  4ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٸ ثب ٲٹا٣ٞت ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ثالٲبٶٕ اؾت.
7ـ .7رٯؿبت ثب حسا٢٭ ًٖ 3ٹ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ضؾٳي اؾت ٸ تهٳيٳبت ٶيع ثب  3ضؤي ٲٹا٢ ١ٞبث٭ ارطا ٲيثبقس.

8ـ .7حًٹض ٲؿئٹ ٬زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٸ ؾبيط ٲسٖٹيٵ زض رٯؿبت ثسٸٴ ح ١ضؤي ٸ ثب ٲٹا٣ٞت ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ثالٲبٶٕ اؾت.
هبدُ  .8ٶحٹٺ نسٸض ٲزٹظ اتحبزيٻ
اٖالٰ ٲٹا٣ٞت انٹٮي ثطاي تإؾيؽ اتحبزيٻ ٲيثبيؿت ثط اؾبؼ يٹاثٍ ٲٷسضد زض آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻ تكه٧٭ټهبي اؾهالٲي زاٶكه٫بټيبٴ (ٲهبزٺ  3ٸ تجههطٺټهبي ٲطثٹَهٻ) اٶزهبٰ
پصيطز.
6ـ .8قٹضاي ٲط٦عي اتحبزيٻ ٲي ثبيؿت زضذٹاؾت ٦تجي ذٹز ضا ٦ٻ ثٻ تإييس ا٦خطيهت قهٹضاي ٲط٦هعي اتحبزيهٻ ضؾهيسٺ ثبقهس ثهطاي زضيبٞهت ٲٹاٞهت انهٹٮي ثهٻ
زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي اضائٻ ٶٳبيس.
تجػشُ  .6زضذٹاؾت تك٧ي٭ اتحبزيٻ ٲيثبيؿت ثٻ تإييس ا٦خطيت قٹضاي ٲط٦عي اتحبزيٻ ضؾيسٺ ثبقس ٸ ٲٳٽٹض ثٻ ٲٽط ٸ اٲًبي تك٧٭ټبي شيطثٍ ثبقس.
تجػشُ  .7تك٧٭ ټبيي ٦ٻ ذٹاؾتبض پيٹؾتٵ ثٻ اتحبزيٻ ټؿتٷس ثبيس ا ظ ٶٓط اذص ٲزٹظ ٸ ضٖبيت ٲ٣هطضات ٲطثٹَهٻ ٲهٹضز تإييهس ټيهإت ٶٓهبضت زاٶكه٫بٺ ٢هطاض ٪طٞتهٻ ٸ
يطٸضي اؾت ٢ج٭ اظ پيٹؾتٵ ثٻ اتحبزيٻ:
اٮ )ٝزض ي٧ي اظ ثٷسټبي اؾبؾٷبٲٻ ذٹز ٲٹيٹٔ چ٫ٹٶ٫ي پيٹؾتٵ ثٻ اتحبزيٻ ٸ يب ٶحٹٺ ذطٸد اظ آٶطا ٢يس ٶٳبيٷس.
ة) ٲٹيٹٔ پيٹؾتٵ تك٧٭ ذٹز ثٻ اتحبزيٻ ضا ثٻ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي اٖالٰ ٶٳبيٷس.
7ـ .8ٲست ظٲبٴ ٲزبظ ثطاي پبؾر٫ٹيي ثٻ زضذٹاؾت تك٧ي٭ اتحبزيٻ حسا٦خط  3ٲبٺ اؾت ٸ َي ايٵ ٲست ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲٹْه ٝاؾهت ٶؿهجت ثهٻ نهسٸض
ٲٹا٣ٞت انٹٮي ٸ زض نٹضت ٲربٮٟت ٶؿجت ثٻ اٖالٰ ٦تجي زالي٭ ضز نالحيت ثٻ نٹضت َج٣ٻثٷسي قسٺ ٸ ثب اٲًبي زثيط ټيإت ا٢ساٰ ٶٳبيس.
تجػشُ  .8تك٧٭ ټبي ٢بٶٹٶي ٦ٻ ٖال٢ٳٷس ثٻ تك٧ي٭ اتحبزيٻ ټؿتٷس پؽ اظ ٦ؿت ٲٹا٣ٞت انٹٮي ثب تك٧ي٭ اتحبزيٻ حسا٦خط ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ ٲيثبيؿت ثهٻ اضائهٻ
اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ (ثط اؾبؼ ؾبذتبض پيكٷٽبزي زض ٲبزٺ  2آييٵٶبٲٻ ٲطثٹَٻ) ثٻ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ا٢ساٰ ٶٳبيس.
تجػشُ  .9ي ٥تك٧٭ ٶٳيتٹاٶس ټٳعٲبٴ ًٖٹ زٸ اتحبزيٻ ثبقس.
8ـ .8زض نٹضت ٖسٰ ٲٹا٣ٞت ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ثب تك٧ي٭ يب ازاٲٻ ٗٞبٮيت اتحبزيٻ ،ٸ اظ تبضيد اثال٘ ضؤي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ،اتحبزيٻ ٲيتٹاٶس ْهط ٜٲهست
 63ضٸظ ٶؿجت ثٻ ضؤي نبزضٺ اٖتطاو ٶٳبيس ٸ زض نٹضت تإييس ضئيؽ ټيإت ٶٓهبضت ٲٹيهٹٔ رٽهت ضؾهيس٪ي ٲزهسز زض زؾهتٹض٦بض ټيهإت ٶٓهبضت ٲط٦هعي ٢هطاض
ذٹاټس ٪طٞت( .زض نٹضتي٧ٻ اتحبزيٻ اظ تك٧٭ټبي چٷس زؾت٫بٺ تك٧ي٭ قسٺ ثبقس ٲٹيٹٔ زض رٯؿٻ ټيإت ٲكتط ٤ٶٓبضت ٲط٦عي ثطضؾي ٲيقٹز).
تجػشُ  .:چٷبٶچٻ ًٖٹي اظ اًٖبي اتحبزيٻ ٢هس ذطٸد اظ اتحبزيٻ ضا زاقتٻ ثبقٷس ٲيثبيؿت ت٣بيبي ٦تجي ذٹز ضا ثٻ زثيطذبٶٻ اتحبزيٻ اضائٻ ٶٳبيهس ٸ پهؽ اظ تإييهس
قٹضاي ٲط٦عي اتحبزيٻ ٶتيزٻ ثٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٪عاضـ قٹز.
تجػشُ ; .چٷبٶچٻ ثط اؾبؼ ٪عاضـ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي تكريم زټس اتحبزيٻ اظ حيج تٗساز اًٖبء اظ حس ٶهبة ٢بٶٹٶي ذٹز ٖسٸ٦ ٬طزٺ اؾت ٲطاتت
ضا زض رٯؿبت ټيإت َطح ٸ اتربش تهٳيٱ ذٹاټس قس.
هبدُ  .9ٶحٹٺ َطح ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت
6ـ .9ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ٸ يب ق٧بيبت ثب اضائٻ ٪عاضـ تٹؾٍ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٸ يب اتحبزيٻ ټب ٸ يب َهطح قه٧بيت تٹؾهٍ اقهربل ح٣ي٣هي ٸ يهب ح٣هٹ٢ي ثهٻ
زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي زض زؾتٹض ٦بض رٯؿبت ٲطثٹَٻ ٢طاض ٲي٪يطز.

7ـ .9ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي رٽت ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت ٲطتجٍ ثب ٗٞبٮيت اتحبزيٻ تك٧ي٭ رٯؿٻ ٲيزټس ٸ پؽ اظ اؾتٳبٔ ٪عاضـ ٸ قٹض ټيهإت ٲٷههٟٻ ٸ
اٖالٰ ٶٓط ٲطثٹَٻ ٶؿجت ثٻ نسٸض اح٧بٰ ٲتٷبؾت ثب ٲٹيٹٔ ق٧بيت يب ترٯ ٝا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
8ـ .9ټيإت ٲٷهٟٻ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اتحبزيٻټب زاضاي ًٖ 5ٹ انٯي ثٻ قطح شي٭ اؾت:
?  3ٶٟط قرهيتټبي ٖٯٳيٞ ،طټٷ٫ي ٸ زاٶك٫بټي زؾت٫بٺ ٲطثٹَٻ
?  1ٶٟط ح٣ٹ٢ساٴ
?  1ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴ تحهيالت ت٧ٳيٯي
ايٵ اٞطاز ثب پيكٷٽبز ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي زؾت٫بٺ ٲطثٹَٻ ٸ تإييس ټيإت ٶٓبضت اٶتربة ٸ اح٧بٰ آٶٽب اظ ؾٹي ضئيؽ ټيإت نبزض ذٹاټس قس.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٴ ز٦تطاي حطٞٻاي اظ ؾب ٬پٷزٱ ثٻ ثٗس ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ًٖٹ زاٶكزٹيي ټيإتٳٷهٟٻ اٶتربة قٹٶس.
تجػشُ  .7رٯؿبت ټيإت ٲٷهٟٻ ثب زٖٹت ٦تجي تٹؾٍ زثيط اظ ٦ٯيٻ اًٖبي ټيإت ٲٷهٟٻ تك٧ي٭ ٸ ثهب حًهٹض حهسا٢٭  3ٶٟهط اظ اًٖهبء ضؾهٳيت يبٞتهٻ ٸ تههٳيٳبت
ٲترصٺ ثب ضؤي ًٖ 3ٹ حبيط زض رٯؿٻ ٲٗتجط اؾت.
تجػشُ  .8زثيط ټيإت ٲٷهٟٻ زض اٸٮيٵ رٯؿٻ ايٵ ټيإت اظ ثيٵ اًٖبء ٸ تٹؾٍ اًٖبء اٶتربة ٲيقٹز.
9ـ .9زثيط ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ زضيبٞت ق٧بيت ،ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ تك٧٭ رٯؿٻ ضؾيس٪ي ثٻ ٲٹيٹٔ ضا ثب ټٳبټٷ٫ي ضئيؽ ټيإت ٶٓبضت حهسا٢٭
زٸ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ تك٧ي٭ رٯؿٻ ثٻ اتحبزيٻ ،اًٖبي ټيإت ٲٷهٟٻ ٸ اًٖبي ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٦تجبً اٖالٰ ٶٳبيس.
:ـ .9پؽ اظ تك٧ي٭ رٯؿٻ ضؾيس٪ي زض حًٹض ټيإت ٲٷهٟٻ ،ق٧بيت ٸ يب ٪عاضـ زضيبٞتي ٢طائت ٸ زٞبٖيبت ٲكت٧ي ٖٷٻ اؾتٳبٔ ٲيقٹز.
تجػشُ :ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت اٲ٧بٴ َطح ق٧بيت ٸ زٞبٔ ثطاي قب٦ي ٸ ٲتكب٦ي ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس.
;ـ .9پؽ اظ اٖالٰ ذتٱ ضؾيس٪ي تٹؾٍ زثيط ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ،آٶ٫بٺ ټيإت ٲٷهٟٻ ثٻ ٲٷٓٹض پبؾد ثٻ زٸ ؾئٹا ٬تك٧ي٭ رٯؿٻ ذٹاټس زاز:
 .6آيب ترٯ ٝٸا ٕ٢قسٺ اؾت يب ذيط؟
 .4زض نٹضت ٸ٢ٹٔ ترٯ ،ٝٲترٯ ٝٲؿتح ١ترٟي ٝاؾت يب ذيط؟
<ـ .9ټيإت ٲٷهٟٻ ٲٹْ ٝاؾت ثالٞبنٯٻ پؽ اظ ذتٱ ضؾيس٪ي ٸ زض ازاٲٻ ټٳبٴ رٯؿٻ ٶٓط ذٹز ضا پؽ اظ قٹض اٖالٰ ٶٳبيس.
=ـ .9ټيإت ٶبضت ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ اٖالٰ ٶٓط ټيإت ٲٷهٟٻ ضؤي ذٹز ضا ٲُبث ١ٲٟبز آييٵٶبٲٻ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ حبيط ٸ ثط اؾبؼ ٶٓط ټيإت ٲٷههٟٻ نهبزض
ٶٳبيٷس.
تجػشُ :زض ٲٹاضزي ٦ٻ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯ ٝزض زؾتٹض ٦بض ٢طا ض زاضز ضؤي نبزضٺ تٹؾٍ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦هعي زض نهٹضتي ٲٗتجهط ٸ ٢بثه٭ ارطاؾهت ٦هٻ ثهٻ اٲًهبي
حسا٢٭ ًٖ 3ٹ ٲطثٹٌ ضؾيسٺ ثبقس.
هبدُ  .:ٶٓبضت ثط اٶتربثبت اتحبزيٻ
زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت ثط اؾبؼ اٖالٰ تبضيد ٸ ٲح٭ اٶتربثبت تٹؾٍ اتحبزيٻ ثسٸٴ زذبٮت زض اٲٹض ارطائي اٶتربثبت اظ َطي ١ٶٳبيٷهسٺ ټيهإت
ثط اٶتربثبت ٶٓبضت ٶٳبيس.

تجػشُ  .6اتحبزيٻ ٲٹْ ٝاؾت ظٲبٴ ز٢ي ١اٶتربثبت ضا حسا٢٭ زٸ ټٟتٻ ٢ج٭ اظ ثط٪عاضي اٶتربثبت ثٻ ټيإت ٶٓبضت اٖالٰ ٸ ٶٳبيٷسٺ ذٹز ضا ثطاي ټٳ٧هبضي ثهب ٶٳبيٷهسٺ
ٶبْط ټيإت ٲٗطٞي ٶٳبيس.
تجػشُ  .7ټط٪ٹٶٻ ق٧بيت ٶؿجت ثٻ حؿٵ اٶزبٰ اٶتربثبت ٲي ثبيؿت حسا٦خط ي ٥ټٟتٻ ثٗس اظ ثط٪هعاضي اٶتربثهبت ثهٻ ټيهإت ٶٓهبضت اضائهٻ قهٹز .ټيهإت ٶٓهبضت ثهٻ
ق٧بيبتي ٦ٻ پؽ اظ ايٵ ٲٽٯت َطح قسٺ ثبقس ضؾيس٪ي ٶرٹاټس ٦طز.
تجػشُ ٪ .8عاضـ اٶتربثبت اتحبزيٻ تٹؾٍ زثيط ټيإت زض اٸٮيٵ رٯؿٻ پؽ اظ ثط٪عاضي اٶتربثبت ثٻ رٯؿٻ ټيإت اضائٻ ٲيقٹز.
تجػشُ  .9زض نٹضتي ٦ٻ اٶتربثبت ٲٹضز تإييس ټيإت ٶٓبضت ٢طاض ٶ٫يطز اتحبزيٻ ٲٹْ ٝثٻ ثط٪عاضي ٦ٯي يب رعئي ٲزسز اٶتربثبت ذٹاټس ثٹز.
هبدُ ; .ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٲبٮي اتحبزيٻ
اتحبزيٻټب ٲٹْ ٝټؿتٷس ثط اؾبؼ ثٷس ( )64-2اظ ٲبزٺ ( 2ضئٹؼ انٯي ؾبذتبض اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ) آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻ اؾالٲي زاٶكه٫بټيبٴ ټطؾهبٮٻ ٪هعاضـ تطاظٶبٲهٻ
ٲبٮي اتحبزيٻ ضا ثٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي اضائٻ ٸ رٽت اَالٔ ثٻ زثيطذبٶٻ ټيإت ٶٓبضت ٲط٦عي اٖالٰ ٶٳبيس.
هبدُ < .اتحبزيٻټبي ٲٹرٹز اظ تبضيد اثال٘ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ حسا٦خط  2ٲبٺ ٞطنت زاضٶس اؾبؾٷبٲٻ ذٹز ضا ثب آييٵٶبٲٻ اتحبزيهٻ تكه٧٭ټهبي اؾهالٲي ٸ زؾهتٹضاٮٗٳ٭
ارطايي ٲطثٹَٻ اٶُجب ٠زټٷس.
هبدُ = .زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي زاٶك٫بټيبٴ ثطاي ارطا ثٻ ٲست  4ؾب ٬ثٻ نٹضت آظٲبيكي زض تبضيد  82/5/36ثٻ تهٹيت ضؾيس
ٸ اظ تبضيد اثال٘ ٢بث٭ ارطا ٲيثبقس.

آيييًاهِاخزاييقاًَىتطکيل،تقَيتٍتَسؼِتسيحداًطدَيي

(هػَة چْبسغذ ٍ ّفتبد ٍ دٍهيي خلسِ هَسخ 68<>/61/68
ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي)

همذهِ

زض ارطاي تجهطٺ ٢ 2بٶٹٴ تك٧ي٭ ،ت٣ٹيت ٸ تٹؾٗٻ ثؿيذ زاٶكزٹيي (ٲهٹة رٯؿٻ ٲٹضخ  6333/3/44ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي) ٸ اذتيبضات تٟٹيًي ٲ٣بٰ ٲٗٓهٱ
ضټجطي ( ٶبٲٻ قٳبضٺ  ٰ / 6 - 23355ٲٹضخ  ،)33/64/3آييٵٶبٲٻ ارطايي ٢بٶٹٴ ٲعثٹض ثٻ قطح شي٭ ثٻ تهٹيت ضؾيس.

فػل اٍل :وليبت

هبدُ  .6زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ٖٷبٸيٵ ظيط ،ربي٫عيٵ تٗبضي٦ ٝبٲ٭ آٶٽب ٲي٪طزز:
 .6 -6فشٌّگ ٍ تفىش ثسيدي :ٲزٳٹٖٻ ضٞتبضٟ٪ ،تبض ،ضٸـ ٸ اٶسيكٻ ضا قبٲ٭ ٲي٪طزز ٦ٻ ٲٷجٗج اظ ٲجبٶي اٶ٣الة اؾالٲي ٸ تٗبٮيٱ حًطت اٲهبٰ ذٳيٷهي(ضٺ) ٸ ٲ٣هبٰ
ٲٗٓٱ ضټجطي اؾت .ايخبض ،قٽبزتٖ ،ساٮتذٹاټي ،حؿٵ ؾٯٹٖ ،٤ك ١ثٻ ٸاليت ،حًٹض زض نحٷٻټب ،ذيطذٹاټي ،ذٯهٹل ،تٗجهس ٸ ٲٗٷٹيهت اظ قبذههٻټهبي ايهٵ
ٞطټٷٚ ٩ٷي اؾت.
 .6-7داًطگبُ ،هؤسسِ يب هشوض آهَصش ػبلي٦ :ٯيٻ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي اٖٱ اظ زٸٮتي يب ٚيطزٸٮتي ٦ٻ اٲط آٲٹظـ ثهبالتط اظ ٲُ٣هٕ تحههيٯي ٲتٹؾهُٻ ضا
ثطٖٽسٺ زاضٶس.
تجػشُ :ټط ٸاحس زاٶك٫بټي ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺټبي زٸٮتي زض زي٫ط قٽطټب ٸ ٶيع ټط ٸاحس زاٶك٫بٺ ٚيطزٸٮتي ،ي ٥ٲط٦ع يهب ٸاحهس آٲهٹظـ ٖهبٮي ٲؿهت٣٭ ٲحؿهٹة
ٲيقٹز.
 .6-8هحذٍدُ داًطگبُّبٖ :جبضت اؾت اظ ٦ٯيٻ ًٞبټبي زاٶك٫بټي؛ قبٲ٭ ًٞبټبي آٲٹظقي ،پػٸټكي ،ذٹاث٫بٺټب ٸ ٲحٹَٻ زاٶك٫بٺ يب زاٶك٧سٺ.
تجػشُ :ٲطا٦ع پػٸټكي ٲحى ٦ٻ ٞب٢س زاٶكزٹ ټؿتٷس ٲكٳٹ ٬ايٵ ثٷس ٶٳيقٹٶس.
 .6-9خزة :ايزبز قطايٍ ٸ ثؿتط ٲٷبؾت ثطاي ټٳيبضي ،ٲكبض٦ت ٸ ًٖٹيت زاٸَٯجبٶٻ زاٶكزٹيبٴ زض ثؿيذ زاٶكزٹيي.
تجػشُ :قطايٍ ًٖٹيت قبٲ٭ ٖٳٹٰ زاٶكزٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ زض آٴ زاٶك٫بٺ ٲيثبقس ٦ٻ ثٻ ٢بٶٹٴ اؾبؾي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ اټسا ٜاٶ٣الة اؾالٲي اٖت٣بز زاضٶس.
.6-:آهَصش :ثط٪عاضي زٸضٺټبي آٲٹظقي حٹ ٬ٲحٹضټبي ٞطټٷ٫يٖ ،ٯٳي ٸ زٞبٖي.
; .6-سبصهبًذّي :ثط٢طاضي اضتجبٌ ٲٷؿزٱ ،ٲٷٓٱ ٸ تٗييٵ ٸْبي ٝٲكرم ثيٵ اًٖب ،ٲتٷبؾت ثب ٖطنٻټبي ٲرتٯٞ ٝطټٷ٫يٖ ،ٯٳي ٸ زٞبٖي.
هبدُ  .7اّذاف ثسيح داًطدَيي ػجبستٌذ اص:

 .7-6تحٞ ١٣طاٲيٵ ٸ ضټٷٳٹزټبي حًطت اٲبٰ ذٳيٷي(ضٺ) ٸ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي.
 .7-7ت٣ٹيت ضٸحيٻ ټٳيبضي ٸ ٲؿاٸٮيت پصيطي.
 .7-8ثؿٍ ٞطټٷ ٩ٸ ت٧ٟط ثؿيزي.

 .7-9ايزبز آٲبز٪ي زٞبٔ ټٳٻ ربٶجٻ اظ زؾتبٸضزټبي اٶ٣الة اؾالٲي زض ٖطنٻټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٞطټٷ٫يٖ ،ٯٳي ٸ زٞبٖي.

گفتبس دٍمٍ :ظبيف

هبدُ  .8ثؿيح زاٶكزٹيي ثطاي ٶي٭ ثٻ اټسا ٜٲص٦ٹض اظ قيٹٺټبي ظيط اؾتٟبزٺ ذٹاټس ٦طز:
 .8-6رصة ،آٲٹظـ ٸ ؾبظٲبٶسټي زاٶكزٹيبٴ زاٸَٯت.
 .8-7آقٷب ؾبذتٵ زاٶكزٹيبٴ ثب ٞطټٷ ٩ايخبض ٸ قٽبزت ٸ ٲٗطٞي اؾٹٺټبي اٶ٣الة اؾالٲي ٸ زٞبٔ ٲ٣سؼ.
 .8-8ټٳ٧بضي زض تٹؾٗٻ تح٣ي٣بت ٸ پػٸټكٽبي ٞطټٷ٫ي ٖٯٳي ٸ زٞبٖي زض ضاؾتبي پيكطٞت ٸ ؾبظٶس٪ي ٦كٹض.
 .8-9ح ّٟٸ اضت٣بي ضٸحيٻ اؾت٧جبض ؾتيعي زض زاٶكزٹيبٴ.
 .8-:ثط٪عاضي يبزٸاضٺټب ،ټٳبيفټب ،ركٷٹاضٺټب ٸ ٲؿبث٣بت ٲٹضز ٶيبظ.
; .8-ثط٪عاضي زٸضٺټب ،اضزٸټب ٸ ٦الؾٽبي ٞطټٷ٫يٖ ،ٯٳي ٸ زٞبٖي.
تجػشُ :زٸضٺټبي ٖٯٳي زٞبٖي زض ذبضد اظ زاٶك٫بٺ ثط٪عاض ٲيقٹز.
< .8-اٶتكبض رعٸات ٸ ٶكطيبت ثؿيذ زاٶكزٹيي ٲُبث ١يٹاثٍ ٲهٹة قٹضايٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي شيطثٍ.
= .8-ټٳ٧بضي ثب ٲؿاٸالٴ زاٶك٫بٺ ٸ تك٧٭ټبي زاٶك٫بټي َج ١يٹاثٍ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ٶيطٸي ٲ٣بٸٲت ثؿيذ.

فػل سَم :اخشا

هبدُ  .9ثؿيذ زاٶكزٹيي ٶيطٸي ٲ٣بٸٲت ٲٹْ ٝاؾت ثب ټٳ٧بضي ٸ ټٳبټٷ٫ي ثب ضئؾبي زاٶك٫بٺټب ثطاي ٶي٭ ثٻ اټسا ٜيبز قسٺ زض ٢بٶٹٴ ٸ ايٵ آييٵٶبٲهٻ ٶؿهجت ثهٻ
ايزبز ٸ تٹؾٗٻ ثؿيذ زاٶكزٹيي زضزاٶك٫بٺټب ا٢ساٰ ٶٳبيس.
هبدُ  .:زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي ٲٹْٟٷس ٖالٸٺ ثط حٳبيت ټبي ٲٗٷٹي ٸ ٢بٶٹٶي ،اٲ٧بٶهبت ٲهٹضز ٶيهبظ ثؿهيذ زاٶكهزٹيي اظ ٢جيه٭ ٲ٧هبٴ
ٸ… ضا زض حس ٲ٣سٸضات ٸ ٲتٷبؾت ثب تٹاٴ زاٶك٫بٺټب تإٲيٵ ٶٳبيٷس.
هبدُ ; .ٲؿاٸ ٬ؾبظٲبٴ ثؿيذ زاٶكزٹيي ثب ٶٓطذٹاټي اظ زاٶكزٹيبٴ ثؿيزي ټط زاٶك٫بٺ ،ؾٻ ٶٟط ضا ٦تجبً ثٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ ٲٗطٞي ٲيٶٳبيس ٸ ثب تٹاَ ١ٞطٞيٵ ،ي٧هي
اظ آٶٽب ثب ح٧ٱ ٲؿاٸ ٬ؾبظٲبٴ ثؿيذ زاٶكزٹيي ثٻ ٖٷٹاٴ ٲؿاٸ ٬ثؿيذ زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٲٷهٹة ٲيقٹز.
تجػشُ :ٶحٹٺ ٶٓطذٹاټي اظ اًٖبي ثؿيذ زاٶكزٹيي ٲُبث ١قيٹٺ ٶبٲٻ اي اؾت ٦ٻ ثٻ تهٹيت ٶيطٸي ٲ٣بٸٲت ثؿيذ ذٹاټس ضؾيس.
هبدُ < .ثٹزرٻ ٸ اٲ٧بٶبت ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ٗٞبٮيتټبي ثؿيذ زاٶكزٹيي اظ ٲح٭ اٖتجبضاتي ٦ٻ ٲيثبيؿت زض ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ٸظاضتربٶٻټهبي زٞهبٔ ٸ پكهتيجبٶي ٶيطٸټهبي
ٲؿٯحٖ ،ٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي پيف ثيٷي قٹز تإٲيٵ ذٹاټس قس.

هبدُ = .ٸظاضتربٶٻټب ي زٞبٔ ٸ پكتيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯحٖ ،ٯٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي ،ثٽساقهت ،زضٲهبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي ٸ آٲهٹظـ ٸ پهطٸضـ ٸ زاٶكه٫بٺ آظاز
اؾالٲي ثطاي ت٣ٹيت ثٷيٻ ٖٯٳي ٸ حٳبيت اظ ٗٞبٮيت ټؿتٻ ټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيبٴ ثؿيزي اظ ٲح٭ اٖجتبضات پػٸټكهي زض حهس تهٹاٴ حٳبيهت الظٰ ضا ثهٻ ٖٳه٭ ذٹاټٷهس
آٸضز.
هبدُ > .ثؿيذ زاٶكزٹييٗٞ ،بٮيت ټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ٖٯٳي ذٹز ضا ثب ضيبؾت زاٶك٫بٺ ټٳبټٷ ٩ذٹاټس ٶٳٹز ٸ زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٗٞبٮيتټبي ثؿيذ زاٶكزٹيي ثهب حٳبيهت
ٲبٮي زاٶك٫بٺ اٶزبٰ ٲيپصيطز اذص ٲزٹظ اظ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ يطٸضي اؾت.
هبدُ  .61ثؿيذ زاٶكزٹيي يٳٵ پطټيع اظ ٸضٸز ثٻ رٷبحثٷسي ټبي حعثي ٸ ؾيبؾي ،ثب ح ّٟقإٴ ٸ ٲٷعٮت ثؿهيذ زضذههٹل ضاټپيٳهبيي ٸ تزٳٗهبت زاٶكهزٹيي اظ
ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٲزٹظ ذٹاټس ٪طٞت.
آييٵٶبٲٻ ٞٹ ٠زض  63ٲبزٺ ٸ  5تجهطٺ ،زض رٯؿبت  236 ،233 ،218ٸ  234ٲٹضخ  33/3/65 ،33/8/63 ،33/3/5ٸ  33/63/63ثٻ تهٹيت قٹضايٖهبٮي اٶ٣هالة
ٞطټٷ٫ي ضؾيس.




سيذهحوذخاتوي
رئيسخوَْرٍرئيسضَرايػالياًقالبفزٌّگي

آيييًاهِتطکيلتسيحاساتيذداًطگاُّاٍهزاکشآهَسشػاليکطَر
(هػَة چْبسغذ ٍ ًَدهيي خلسِ هَسخ <68=1/>/7
ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي)

همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض تح ١٣آضٲبٶٽبي حًطت اٲبٰ ذٳيٷي(ضٺ) ٸ ضټٷٳٹزټبي ضټجط ٲٗٓٱ اٶ٣الة ٲجٷي ثط تح ١٣زاٶكه٫بٺ اؾهالٲي ٸ اقهبٖٻ ت٧ٟهط ثؿهيزي زض آٴ ،ثؿهيذ اؾهبتيس
زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي ٦كٹض تٹؾٍ ٶيطٸي ٲ٣بٸٲت ثؿيذ زض چبضچٹة يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات زاٶك٫بٺټب ثطاؾبؼ ٲٹاز ظيط تك٧ي٭ ٲيقٹز:
هبدُ .6تٗبضي:ٝ
ٞ .6طټٷ ٩ٸ ت٧ٟط ثؿيزي :تالـ ٶبقي اظ اذال ٠ٸ اٶ٫يعٺ زيٷي ٸ ايٳبٴ نبز٢بٶٻ ،ثهيطت ،ايخبض ،رٽبز ٖٯٳيٖ ،ساٮت ذٹاټي ،حؿٵ ؾٯٹ ،٤حًهٹض ٖبٮٳبٶهٻ زض
نحٷٻټب ،ذيطذٹاټي ،تٗجس ٸ ٲٗٷٹيت اظ قبذهٻټبي ايٵ ٞطټٷٚ ٩ٷي اؾت.
 .4زاٶك٫بٺ ،ٲاؾؿٻ يب ٲط٦ع آٲٹظـ ٖبٮي٦ :ٯيٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي اٖٱ اظ زٸٮتي يب ٚيطزٸٮتي ٦ٻ اٲط آٲٹظـ ثبالتط اظ ٲ ُٕ٣تحههيٯي ٲتٹؾهُٻ ضا
ثطٖٽسٺ زاضٶس.
 .3ٲحسٸزٺ زاٶك٫بٺټبٖ :جبضت اؾت اظ ٦ٯيٻ ًٞبټبي آٲٹظقي ،پػٸټكي ،ذٹاث٫بٺټب ٸ ٲحٹَٻ زاٶك٫بٺ يب زاٶك٧سٺ.
 .2رصة :ايزبز قطايٍ ٸ ثؿتط ٲٷبؾت ثطاي ټٳيبضي ،ٲكبض٦ت ٸ ًٖٹيت زاٸَٯجبٶٻ اًٖبء ټيإت ٖٯٳي زض ثؿيذ اؾبتيس زاٶك٫بٺټب.
 .5قطايٍ ًٖٹيت:
اٮ )ٝاٖت٣بز ٸ اٮتعاٰ ٖٳٯي ثٻ ٲجبٶي زيٵ ٲجيٵ اؾالٰ ،اح٧بٰ قطٔ ٲ٣سؼ ،ٶٓبٰ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ٸاليت ٲُٯ٣ٻ ٣ٞيٻ.
ة) ًٖٹيت زض ټيإت ٖٯٳي يب اقتٛب ٬ثٻ تسضيؽ ٸ تح٣ي ١زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع ٖبٮي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٦كٹض.
 .1ؾبظٲبٶسټي:
اٮ )ٝثط٢طاضي اضتجبٌ ٲٷؿزٱ ،ٲٷٓٱ ٸ تٗييٵ ٸْبي ٝٲكرم ثيٵ اًٖب ،ٲتٷبؾت ثب ٖطنٻټبي ٲرتٯٖ ٝٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي.
ة) ٖسٰ ثٽطٺ٪يطي اظ ثؿيذ اؾبتيس زض رٽت ٲٷب ٕٞحعثي ٸ ٪طٸټي ٸ پطټيع اظ ٸضٸز ايٵ تك٧٭ ثٻ ٲٷبظٖبت رٷبحي.
هبدُ  .7اّذاف:

 .6تح١٣زؾتٹضات ٸ ضټٷٳٹزټبي حًطت اٲبٰ ذٳيٷي(ضٺ) ٸضټجطٲٗٓٱ اٶ٣الة زض زاٶك٫ب ټٽب.
 .4ثؿٍ ٞطټٷ ٩ٸ ت٧ٟط ثؿيزي زض ٲيبٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب.
 .3زٞبٔ اظ اضظقٽب ٸ زؾتبٸضزټبي اٶ٣الة اؾالٲي.
٦ .2ٳ ٥ثٻ ايزبزظٲيٷٻ ٲٷبؾت ثطاي تالـ ٖٯٳيٸ پػٸټكي ثب ټٳبټٷ٫ي ٲسيطيت زاٶك٫بٺ.
 .5اضت٣بي اٶسيكٻ ٸ ضٸحيٻ ذسٲت ثٻ ربٲٗٻ ٸ ٦كٹض زض زاٶك٫بٺټب.
٦ .1ٳ ٥ثٻ اضت٣بي ٲٗطٞت ٸ آ٪بټي زيٷي

هبدُ ٍ .8ظبيف

 .6ټٳ٧بضي ثب ٲسيطيت زاٶك٫بٺټب ٸ زٞبتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ٸؾبيط تك٧٭ټبي زاٶك٫بٺ ثطاي زؾتيبثي ثٻ زاٶك٫بٺ اؾالٲي.
 .4تالـ ثطاي تح ١٣ٸحست حٹظٺ ٸ زاٶك٫بٺ.
٦ .3ٳ ٥ثٻ زٸٮت ٸ ؾبيط ٶٽبزټب زض ظٲبٴ ثطٸظ حٹازث ٚيط ٲتط٢جٻ ٸ قطايٍ ثحطاٶي.
 .2ت٣ٹيت ضٸحيٻ ټٳ٧بضي ٸ ايخبض زض ثيٵ اؾبتيس زاٶك٫بٺټب.
٦ .5ٳ ٥ثٻ قٷبذت اثٗبز تٽبرٱ ٞطټٷ٫ي زض زاٶك٫بٺټب ٸ اضائٻ ضاټ٧بضټبي الظٰ.
 .1ٲكبض٦ت زض ثط٪عاضي ټٳبيفټب ٸ ٶكؿتټبي ٖٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي.
 .3ٲكبض٦ت زض اٶزبٰ تح٣ي٣بت ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض اظ َطي ١ثط٢طاضي اضتجبٌٸ ټٳ٧بضي ثب ؾبظٲبٶٽب ٸ ٶٽبزټبي زٸٮتي ٸ ذهٹني ،ٲطا٦ع زاٶك٫بټي ،ٲاؾؿهبت ٸ
اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ٸ پػٸټكي.
 .8اضائٻ ذسٲبت ٲكبٸضٺاي ثٻ زاٶكزٹيبٴ زض ظٲيٷٻټبي ٖٯٳي ،تح٣ي٣بتي ٸ ٞطټٷ٫ي.
 .3ثط٪عاضي اضزٸټبي ٖٯٳي ٞ -طټٷ٫ي ثطاي اًٖب ٸ ذبٶٹازٺټبي آٶبٴ.
هبدُ . 9اخشا

 .6ٲؿئٹ ٬ٲط٦ع ثؿيذ اؾبتيس اؾتبٴ ثب ٶٓط ذٹاټي اظ اؾبتيس ثؿيزي ټط زاٶك٫بٺ ،ؾٻ ٶٟط ضا ٦تجبً ثٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ ٲٗطٞهي ٲهيٶٳبيهس ٸ پهؽ اظ تٹاٞه ١ثهب ضئهيؽ
زاٶك٫بٺ ي ٥ٶٟط ثب ح٧ٱ ٲؿئٹ ٬ؾبظٲبٴ ثؿيذ اؾبتيس ٶيطٸي ٲ٣بٸٲت ثؿيذ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲؿئٹ ٬ثؿيذ اؾبتيس زاٶك٫بٺ ٲٷهٹة ٲيقٹز.
تجػشُ :ضئيؽ زاٶك٫بٺ حسا٦خط ْط ٜي ٥ٲبٺ ٶٓط ٦تجي ٲٹا ١ٞذٹز ضا زض ذهٹل ي٧ي اظ ؾٻ ٶٟط ٲٗطٞي قسٺ ثٻ ٲؿئٹ ٬ٲط٦ع ثؿيذ اؾبتيس اٖالٰ ٲيٶٳبيس.
 .4زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي ٲٹْٟٷس ٖالٸٺ ثط حٳبيتټبي ٲٗٷٹي ٸ ٢بٶٹٶي ،اٲ٧بٶبت ٲٹضز ٶيبظ ثؿيذ اؾهبتيس حتهياالٲ٧هبٴ اظ ٢جيه٭
زٞتط ٸ… ضا زض حس ٲتٗبض ٜٸ قإٴ اؾبتيس تإٲيٵ ٶٳبيٷس .ثٹزرٻ ٸ اٲ٧بٶبت ٲٹضز ٶيبظ ثهطاي ٗٞبٮيهتټهبي ثؿهيذ اؾهبتيس اظ ٲحه٭ اٖتجهبضاتي ٦هٻ زض ثٹزرهٻ ؾهبالٶٻ
ٸظاضتربٶٻټبي زٞبٔ ٸ پكتيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯحٖ ،ٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي پيفثيٷي ٲيقٹز تإٲيٵ ذٹاټس قس.
ايٵ آييٵٶبٲٻ زض رٯؿٻ  233ٲٹضخ  ،83/3/43ثٷب ثٻ پيكٷٽبز ٶيطٸي ٲ٣بٸٲت ثؿيذ ثٻ تهٹيت ضؾيس ٸ ٲبزٺي  2آٴ زض رٯؿهٻ  556ٲهٹضخ  83/3/63انهالح
قس.

اصالحيِهادُ13آيييًاهِاتحاديِّاياًدويّايػلويداًطدَيي
(هَضَعاتالؽ11/1147هَرخ)86/6/16

هبدُ  .13ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت اظ اتحبزيٻټب ٸ اٶزبٰ ٸْبي ٝٲ٣طض زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ،قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اتحبزيٻټب ثب تط٦يت شي٭ تك٧ي٭ ٲي٪طزز:
 .1ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي ٸظيط(ضئيؽ قٹضا)؛
 .6ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي ٸظاضت (زثيط قٹضا)؛
 .3ٲسيط٦٭ زٞتط اٲٹض پػٸټكي ٸ ثطٶبٲٻضيعي ٸظاضت؛
 .4ٲسيط٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ٸظاضت؛
 .5ٲسيط٦٭ زٞتط ح٣ٹ٢ي؛
 .6زٸ ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ثٻ پيكٷٽبز قٹضاي زثيطاٴ ٸ تإييس قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت؛
 .7ؾٻ ٶٟط اظ زثيطاٴ اتحبزيٻټب ثٻ اٶتربة قٹضاي زثيطاٴ؛

آيييًاهِاًدويّايػلويداًطدَييداًطگاّْا
ٍهؤسساتآهَسشػالي

همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت ،ت٣ٹيت ٸ تطٸيذ ٞطټٷ ٩ٸ اذالٖ ٠ٯٳي زض زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض ،ت٣ٹيت ضٸحيٻ ٸ ثٷيٻ ٖٯٳهي زاٶكهزٹيبٴ ٲؿهتٗس ٸ تٹاٶٳٷهس ٸ ٞهطاټٱ آٸضزٴ
ظٲيٷٻټبي ٲٷبؾت ثطاي ٗٞبٮيتټبي رٳٗي ٖٯٳهي ،ټٳچٷهيٵ ثٽهطٺ ٪يهطي اظ تٹاٶٳٷهسي ٸ ذال٢يهت آٶهبٴ زض تح٣ه ١تٹؾهٗٻ ٖٯٳهي ٸ ٶٽًهت تٹٮيهس ٖٯهٱ ٸ رٷهجف
ٶطٰاٞعاضي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي حٹظٺ ټبي ٲرتٯ ٝزاٶف ثب حٳبيت زاٶك٫بټٽب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض َج ١ٲٟبز ايٵ آييٵٶبٲٻ تك٧ي٭ ٲهيقهٹٶس
ٸ ثٻ ٗٞبٮيت ٲيپطزاظٶس.

ثخص اٍل :تؼبسيف ،اّذاف ٍ وليبت

هبدُ  .1اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٲتك٧٭ اظ زاٶكزٹيبٴ ٖال٢ٳٷس ثٻ ٲكبض٦ت زض ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳي زض ي ٥زاٶك٧سٺ يب ٪طٸٺ آٲٹظقي اؾت.
تجػشُ  .1زض ټط زاٶك٫بٺ ٲتٷبْط ثب ټط ضقتٻ زاٶك٫بټي ي ٥اٶزٳٵ ٖٯٳي ٲيتٹاٶس تك٧ي٭ قٹز.
تجػشُ  .2زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹيبٴ زٸ يب چٷس ضقتٻ ٖال٢ٳٷس ثٻ تك٧ي٭ اٶزٳٵ ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثيٵ ضقتٻاي ثبقٷس ٲهيتٹاٶٷهس َجه ١يهٹاثٍ ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ا ٢هساٰ
ٶٳبيٷس.
هبدُ  .2اتحبزيٻ اٶزٳٵ ټبي ٖٯٳي ،تك٧يالتي زاٶكزٹييٚ ،يطاٶتٟبٖي ٸ ثيٵ زاٶك٫بټي ٸ ٲتك٧٭ اظ زثيهطاٴ اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي زض ضقهتٻ زاٶكه٫بټي اؾهت ٦هٻ زض
چبضچٹة يٹاثٍ ايٵ آييٵٶبٲٻ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ آٴ تك٧ي٭ ٲيقٹز ٸ ثٻ ٗٞبٮيت ٲيپطزاظز.
هبدُ  .3فؼبليتّبي ػلوي ػجبستٌذ اص:

 .1ٲٷبْطٺ ٸ ٶ٣س ٖٯٳي
 .6ټٱاٶسيكي ٸ ٶكؿتټبي ترههي
 .3ٲُبٮٗبت ٸ پػٸټفټبي ٖٯٳي
 .4ٶكط ٸ تطٸيذ يبٞتٻټبي ٖٯٳي
ٗٞ .5بٮيتټبي ٦ٳ ٥آٲٹظقي
تجػشُ :ثطذي اظ ٲهبزي ١ٸ ٖطنٻټبي ٗٞبٮيت اٶزٳٵټب ٸ اتحبزيٻټبي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ٖجبضتٷس اظ:
 .1ثط٪عاضي زٸضٺټبي آٲٹظقي ت٧ٳيٯي ٸ ت٣ٹيتي ٸ تك٧ي٭ ٦بض٪بټٽبي ترههي
 .6ثط٪عاضي ٸ ټٳ٧بضي زض ارطاي ركٷٹاضٺټب٦ ،ٷٟطاٶؽټب ٸ ٲؿبث٣بت ٖٯٳي (زاذٯي ٸ ذبضري)
 .3تٹٮيس ٸ اٶتكبض ٶكطيٻ ٖٯٳي٦ ،تبة ٸ ٶكطيبت اٮ٧تطٸٶي٧ي ،ٶطٰاٞعاضټبي ضايبٶٻاي ٸ ٞيٯٱټبي ٖٯٳي ه آٲٹظقي

 .5اَالٔضؾبٶي زضذهٹل ٦ٯيٻ ٗٞبٮيتټبي ٲطتجٍ ثب اټسا ٜاٶزٳٵ
 .6حٳبيت ٸ تكٹي ١ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي اظ اثت٧بضات ،ذال٢يتټبي ٖٯٳيٗٞ ،بٮيتټبي پػٸټكي ٸ اذتطاٖبت زاٶكزٹيبٴ
هبدُ  .4اټسا ٜتك٧ي٭ ٸ ٗٞبٮيت اٶزٳٵټب ٸ اتحبزيٻټبي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ٖجبضتٷس اظ:
 .1ايزبز ظٲيٷٻ ټبي ٲٷبؾت ثطاي ق٧ٹٞبيي اؾتٗسازټب ،ثطاٶ٫يرتٵ ذال٢يت ٖٯٳي زاٶكزٹيبٴ ،زاٶهفآٲٹذت٫هبٴ ٸ ثٽهطٺ٪يهطي اظ تٹاٶٳٷهسي ايكهبٴ زض ت٣ٹيهت ٸ
تحًٞ ١٣بي ٖٯٳي زاٶك٫بٺ
 .6اٞعايف ٲكبض٦ت ٸ ض٢بثت زاٶكزٹيبٴ زض ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳي رٳٗي ٸ ٶٽبزيٷٻ ؾبذتٵ ايٵ ٗٞبٮيتټب
 .3حٳبيت اظ ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٸ ضاټٷٳبيي ٸ ټسايت زاٶكزٹيبٴ زض اٲط آٲٹظـ ٸ پطٸضـ
 .4ت٣ٹيت ٸ تح٧يٱ پيٹٶسټبي ٶٓبٰ آٲٹظـ ٖبٮي ثب ثرفټبي ٲرتٯ ٝربٲٗٻ
 .5تٗٳي ١زاٶف ٸ ثيٷف ٖٯٳي زاٶكزٹيبٴ ثب ثٽطٺ٪يطي اظ تٹاٴ ٖٯٳي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي

ثخص دٍم :اسوبى ٍ تطىيالت

هبدُ  .5زاٶكزٹيبٴ ٦ٯيٻ ٪طايفټب ٸ ٲ٣بَٕ تحهيٯي ي ٥ضقتٻ زاٶك٫بټي اًٖبي اٶزٳٵ ٖٯٳي ٲتٷبْط ثب ټٳبٴ ضقتٻ ثٻ قٳبض ٲيضٸٶس.
ٲبزٺ  .6قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ٖٯٳي ٲتك٧٭ اظ ًٖ 5ٹ انٯي ٸ ًٖ 6ٹ ٖٯياٮجس ٬اؾت ٦ٻ ثب اٶزهبٰ اٶتربثهبت اظ ٲيهبٴ اًٖهبي اٶزٳهٵ ،ثهب ضؤي ٲؿهت٣يٱ آٶهبٴ ٸ
٦ؿت ا٦خطيت ٶؿجي آضا ثطاي ٲست ي٧ؿب ٬اٶتربة ٲيقٹٶس.
تجهطٺ :اًٖبي انٯي ٸ ٖٯياٮجس ٬زض ضقتٻټبي ثب ٞطا٪يطي ثيف اظ  555زاٶكزٹ ٲتك٧٭ اظ ًٖ 7ٹ انٯي ٸ ًٖ 6ٹ ٖٯياٮجس ٬ذٹاټس ثٹز.
ٲبزٺ  .7ٸْبي ٝقٹضاي ٲسيطيت ٖجبضتٷس اظ:
 .1رصة زاٶكزٹيبٴ ٖال٢ٳٷس ٸ ذال ٠ثٻ ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳي ه پػٸټكي ٸ ايزبز اٶ٫يعٺ ثطاي ٲكبض٦ت زضايٷ٫ٹٶٻ ٗٞبٮيتټب
 .6ثطٶبٲٻضيعي ،ؾبٲبٶسټي ،ارطا ،ټسايت ٸ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتټبي ازٸاضي ٸ ؾبالٶٻ اٶزٳٵ
 .3ثط٢طاضي اضتجبٌ ٲؿتٳط ثب زي٫ط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٸ اٶزٷٳٵټبي ٖٯٳي ترههي زاذ٭ ٸ ذبضد زاٶك٫بٺټب
 .4ثط٢طاضي اضتجبٌ ثب ٶٽبزټب ٸ ؾبظٲبٴټبي ذبضد اظ زاٶك٫بٺ ثطاي اٶزبٰ ٗٞبٮيتټبي ٲكتط٤
 .5ثطٶبٲٻضيعي ٸ پيكٷٽبز ټٳ٧بضي ثطاي ارطاي َطحټبي پػٸټكي ٸ ٲُبٮٗبتي
 .6تهٹيت اؾبؾٷبٲٻ اٶزٳٵ ٖٯٳي ٸ اذص تإييس آٴ اظ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
 .7ټٳ٧بضي ٸ اضتجبٌ ٲؿتٳط ثب ٲسيط ٸ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٪طٸٺ آٲٹظقي شيطثٍ ثطاي تح ١٣اټسا ٜٸ ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳي اٶزٳٵ (ٲٹيٹٔ ٲبزٺ )3
 .8تك٧ي٭ ٦ٳيتٻټبي ٲرتٯ٦ ٝبضي ٸ ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز آٶٽب
 .9ثط٪عاضي اٶتربثبت قٹضاي ٲسيطيت زٸضٺ ثٗس

 .15ح ّٟٸ ٶ٫ٽساضي ٸؾبي٭ ٸ تزٽيعات اٶزٳٵ ،تهٹيت ټعيٷٻټبي ٲبٮي ثطٶبٲٻټب ،تٷٓيٱ ٸاضائٻ ٪عاضـ ٲبٮي اٶزٳٵ ثٻ َٹض ؾبالٶٻ ٸ اضؾب ٬آٴ ثٻ ٲهسيط ٞطټٷ٫هي
زاٶك٫بٺ
 .11تسٸيٵ ثطٶبٲٻټبي ؾبالٶٻ ٸ اضائٻ آٴ ثٻ ٲسيط ٞطټٷ٫ي
هبدُ  .8قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ي٧ي اظ اًٖبي ذٹز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط قٹضا اٶتربة ٲي٦ٷس ٸ ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ ٸ ٲسيط ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٲي٦ٷس.
هبدُ  .9زثيط اٶزٳٵ ٲؿهئٹٮيت ثط٪هعاضي رٯؿهبت قهٹضاي ٲهسيطيت اٶزٳهٵ ٸ پي٫يهطي ٸ ٶٓهبضت ثهط ارهطاي ٲههٹثبت آٴ ،قهط٦ت زض رٯؿهبت قهٹضاي زثيهطاٴ
اٶزٳٵ ټبي ٖٯٳي زاٶك٧سٺ يب زاٶك٫بٺ ٸ اضائٻ ٪عاضـ ٲؿتٳط ثٻ قٹضاي ٲسيطيت ضا ثطٖٽسٺ زاضز .ټٳچٷيٵ زثيط اٶزٳٵ ٲؿئٹ ٬اٶزبٰ ٦ٯيٻ اٲٹض ح٣ٹ٢ي ٸ ازاضي اٶزٳهٵ
اؾت.
هبدُ  .11ضَساي دثيشاى:

زض زاٶك٫بټٽبيي ٦ٻ حسا٢٭  5اٶزٳٵ ٖٯٳي زاٶكزٹيي تك٧ي٭ قسٺ ثبقس قٹضاي زثيطاٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ثب حًٹض زثيهطاٴ ٦ٯيهٻ اٶزٳهٵټهبي
ٖٯٳي زاٶكزٹيي تك٧ي٭ ٲيقٹز.
تجػشُ :زاٶك٧سٺټبيي ٦ٻ حسا٢٭  3اٶزٳٵ ٖٯٳي زاقتٻ ثبقٷس ٲيتٹاٶٷس قٹضاي زثيطاٴ اٶزٳٵ ټهبي ٖٯٳهي زاٶكه٧سٺ ضا تكه٧ي٭ زټٷهس ٦هٻ ٸْهبي ٝقهٹضاي زثيهطاٴ
زاٶك٫بٺ ثٻ رع ثٷس زٸٰ ثٻ آٴ تٟٹيى ٲي٪طزز.
هبدُ  .11ي ٥ٶٟط اظ اًٖبي قٹضاي زثيطاٴ زاٶك٧سٺ ثٻ اٶتربة ايكبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ايٵ قٹضا اٶتربة ٲي قهٹز ٦هٻ ثهٻ ٶٳبيٷهس٪ي اظ ايهٵ قهٹضا زض قهٹضاي زثيهطاٴ
اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶك٫بٺ قط٦ت ٲي٦ٷس.
تجػشُ :زثيط قٹضاي زثيطاٴ ټط زاٶك٧سٺ ثٻ تٗساز اٶزٳٵټبي ٖٯٳي آٴ زاٶك٧سٺ زض قٹضاي زثيطاٴ زاٶك٫بٺ زاضاي ح ١ضؤي ٲيثبقس.
هبدُ  .12قٹضاي زثيطاٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ ذٹز ي ٥ٶٟط ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط قٹضا اٶربة ٲهيٶٳبيٷهس ٦هٻ ثطاؾهبؼ آيهيٵٶبٲهٻ زاذٯهي قهٹضا
ٗٞبٮيت ذٹاټس ٦طز.
ٲبزٺ  .13زثيطاٴ قٹضاي زثيطاٴ اٶزٳٵ ټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بټٽب حسا٢٭ ؾبٮي ي ٥ثهبض ثهٻ زٖهٹت ازاضٺ ٦ه٭ اٲهٹض ٞطټٷ٫هي ٸظاضت ٖٯهٹٰ رٽهت ثطضؾهي
ٲؿبئ٭ ،ٲك٧الت ٖٳٹٲي اٶزٳٵټب ،اٶت٣ب ٬تزطثيبت ٸ ثطٶبٲٻضيعي رٽت َطحٽب ٸ ثطٶبٲٻټبي ٲكتط ٤تك٧ي٭ رٯؿٻ ٲيزټٷس.
هبدُ  .14اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ضقتٻټبي ٲكبثٻ ٲيتٹاٶٷس ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ اتحبزيٻ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي آٴ ضقتٻ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ٦ٻ يهٹاثٍ ٸ قهطايٍ
تإؾيؽ اتحبزيٻ زض چبضچٹة ايٵ آييٵٶبٲٻ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ تك٧ي٭ ٸ ٗٞبٮيت اتحبزيٻ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بټٽب تٗييٵ ذٹاټس قس.
هبدُ ٍ .15ظبيف ضَساي دثيشاى

 .1پيكٷٽبز ٸ تهٹيت َطحټبي ٲكتط ٤ٸ ټٳبټٷ٫ي زض ارطاي آٴ ثطٶبٲٻټب
 .6اٶتربة ٶٳبيٷس٪بٴ قٹضاي زثيطاٴ ثطاي قط٦ت زض ٦ٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ
 .3ٲٗطٞي ي ٥ٶٟط ٶبْط ثطاي ټيإت ارطايي اٶتربثبت اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي
 .4تهٹيت آييٵٶبٲٻ زاذٯي ٲكتط ٤اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٸ آييٵٶبٲٻ زاذٯي قٹضاي زثيطاٴ زض چبضچٹة ايٵ آييٵٶبٲٻ

 .5ايزبز ټٳبټٷ٫ي ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ٲؿبئ٭ ثيٵ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي
 .6ٶٓبضت ثط حؿٵ ٖٳٯ٧طز اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي (اٲٹض ٲبٮي ،ح ّٟٸ اؾتٟبزٺ نحيح اظ اٲٹا ٬ٸ تزٽيعات ،ارطاي آييٵٶبٲٻ زاذٯهي ٸ )....ٸ اضائهٻ ٪هعاضـ
ثٻ ٦ٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ.
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هبدُ  .16ثطاي تإؾيؽ اٶزٳٵ ٖٯٳي زاٶكزٹيي ،حسا٢٭  5ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴ ضقتٻ شيطثٍ ت٣بيبي ذٹز ضا ثٻ ٲٗبٸٴ زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي زاٶكه٧سٺ ٸ زض نهٹضت
ٖسٰ ٸرٹز ايٵ پؿت زض زاٶك٧سٺ آٴ ضا ثٻ ٲٗبٸٶبٴ پػٸټكي زاٶك٧سٺ اضائٻ ٲيزټٷس .ٲٗبٸٴ زاٶكه٧سٺ زض نهٹضت ٖهسٰ تإؾهيؽ اٶزٳهٵ زض ضقهتٻ ٲهٹضزٶٓط ،پهؽ اظ
ٲكٹضت ثب ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹَٻ ٲٹا٣ٞت ذٹز ضا ثطاي تإؾيؽ اٶزٳٵ اٖالٰ ٸ ٶؿجت ثٻ ٞطاذهٹاٴ حجهت ٶهبٰ زاٸَٯجهبٴ قهٹضاي ٲهسيطيت ٸ ثط٪هعاضي اٶتربثهبت ا٢هساٰ
ٲيٶٳبيس.
تجػشُ  .1زض نٹضت ٖسٰ ٸرٹز ټطي ٥اظ ٲٗبٸٶبٴ ٞٹ٠اٮص٦ط ،ثٻ نالحسيس ضئيؽ زاٶك٧سٺ ي٧ي اظ ٲٗبٸٶبٴ ٖٽسٺزاض ٸْبي ٝذٹاټس قس.
تجػشُ  .2اٶتربثبت زض ؾُح زاٶك٫بٺ ٸ ټٳعٲبٴ زض ٦ٯيٻ زاٶك٧سٺټب زض آثبٴٲبٺ ټطؾب ٬ثط٪عاض ٲيقٹز .ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ظٲبٴ ز٢ي ١ثط٪عاضي اٶتربثبت
ضا اٖالٰ ٲي٦ٷس.
هبدُ  .17ٲٗبٸٴ زاٶك٧سٺ نالحيت ٶبٲعزټب ضا ثط َج ١ٲٟبز ايٵ آييٵٶبٲٻ ثطضؾي ٸ احطاظ ٸ پؽ اظ اٖالٰ اؾبٲي ٶبٲعزټب اٶتربثبت ضا ثب اٖهالٰ ٢جٯهي ثط٪هعاض ٲهي٦ٷهس.
ٶتبيذ آٴ َي نٹضتزٯؿٻاي تٷٓيٱ ٸ ثٻ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اضؾب ٬ٲيقٹز.
تجػشُ  ٍ٣ٞ .1زاٶكزٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ زض ضقتٻ ٲٹضزٶٓط ح ١ضؤي ٸ ح ١زاٸَٯت قسٴ ضا زاضا ٲيثبقٷس.
تجػشُ  .2ٶرؿتيٵ قٹضاي ٲسيطيت ٲٷترت حسا٦خط ْط ٜٲست زٸ ټٟتٻ پؽ اظ ثط٪عاضي اٶتربثبت ثبيس اؾبؾٷبٲٻ اٶزٳٵ ضا تسٸيٵ ٸ ثٻ ٲهسيطيت ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ
اضؾب ٬ٶٳبيس.
هبدُ  .18ازاضٺ اٲٹض ٞطټٷ٫ي پؽ اظ تإييس اٶتربثبت ٸ اؾبؾٷبٲٻ ،اٶزٳٵ ضا زض ٮيؿت اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ حجهت ٸ ثهٻ زاٶكه٧سٺ اٖهالٰ ذٹاټهس ٦هطز.
ٲسيط ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ ٶؿجت ثٻ نسٸض ح٧ٱ اًٖبي قٹضاي ٲسيطيت ثطاي ٲست ي٧ؿب ٬ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
هبدُ  .19قطايٍ زاٸَٯجبٴ ًٖٹيت زض قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثٻ قطح شي٭ ٲيثبقس:
الف) ضشايظ ػوَهي

 .1اقتٛب ٬ثٻ تحهي٭ زض ضقتٻ ٲطثٹٌ
ٖ .6سٰ ًٖٹيت زض قٹضاي ٲط٦عي زي٫ط تك٧٭ټبي زاٶكزٹيي اٖٱ اظ نٷٟي ،ؾيبؾي ،ٸضظقي ٸ ٞطټٷ٫ي
تجػشُ :اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي زي٫ط تك٧ٯٽب زض نٹضت اؾتٟٗب ي ٥ٲبٺ ٢ج٭ اظ ثط٪عاضي اٶتربثبت اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ٸ پصيطـ آٴ ٲيتٹاٶٷهس زاٸَٯهت ًٖهٹيت
زض قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ٖٯٳي قٹٶس.
ٖ .3سٰ ٲح٧ٹٲيت ٲٷزط ثٻ تٹثيد ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ يب ثبالتط.

٪ .4صضاٶسٴ حسا٢٭ ي ٥ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲ٣بَٕ ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي.
ة) ضشايظ اختػبغي

زاٸَٯجبٴ ثبيس حسا٢٭ زاضاي ي٧ي اظ قطايٍ شي٭ ثبقٷس:
 .1ٲٗس ٬ٶيٳؿب٪ ٬صقتٻ زاٸَٯت ٦ٳتط اظ ٲيبٶ٫يٵ ٲٗس٪ ٬طٸٺ زض ټٳبٴ ٶيٳؿب ٬ٶجبقس.
 .6زاقتٵ حسا٢٭ ي ٥ٲ٣بٮٻ ٖٯٳي چبح قسٺ (اٖٱ اظ تإٮي ٝيب تطرٳٻ) زض ٶكطيبت زاٶكزٹيي ،زاٶك٫بټي ٸ...
تجػشُ :تإييس ٖٯٳي ثٹزٴ ٲحتٹاي ٲ٣بٮٻ تٹؾٍ ٲسيط٪طٸٺ شيطثٍ اٶزبٰ ذٹاټس قس.
 .3ارطا يب ټٳ٧بضي زض ارطاي يَ ٥طح پػٸټكي ثٻ تإييس ٦بضٞطٲب يب ٲزطي َطح
 .4تإٮي ٝيب ټٳ٧بضي زض تإٮي ٝيب تطرٳٻ ٦تبة
 .5زاٸَٯت اظ زاٶكزٹيبٴ اؾتٗسازټبي زضذكبٴ ٸ يب ثط٪عيس٪بٴ اٮٳپيبزټب ثبقس.
هبدُ  .21ٲزٹظ ثطٶبٲٻټب ٸ ٗٞبٮيتټبيي ٦ٻ زض ؾُح زاٶك٧سٺ ثط٪عاض ٲي قٹز تٹؾٍ ٲٗبٸٴ زاٶك٧سٺ ٸ زض نٹضتي ٦ٻ زض ؾُح زاٶك٫بٺ ثط٪عاض قهٹز تٹؾهٍ ٲهسيط
ٞطټٷ٫ي پؽ اظ تإييس ٲٗبٸٴ زاٶك٧سٺ ٸ زض نٹضتي ٦ٻ زض ؾُح ٲٯي يب ٞطازاٶك٫بټي ثط٪عاض قٹز تٹؾٍ ٦ٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓهبضت اظ اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي زاٶكهزٹيي
زاٶك٫بٺ پؽ اظ تإييس ٲسيط ٞطټٷ٫ي نبزض ٲيقٹز.
هبدُ ٗٞ .21بٮيتټبي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زض چبضچٹة ايٵ آييٵٶبٲٻ ٸ نطٞبً زض ٖطنٻټبي ٖٯٳي ٲزبظ ٲيثبقهٷس ٸ ټط٪ٹٶهٻ ٗٞبٮيهت نهٷٟي ،ؾيبؾهي ٸ...
تٹؾٍ اٶزٳٵټب ترٯ ٝٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ  .22ٲيعاٴ ٸ ٶحٹٺ حٳبيت ٲبٮي اظ َطحټبي ٲهٹة اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثٻ تكريم ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
هبدُ  .23ي ٥ٲبٺ ٢ج٭ اظ پبيبٴ ٲست ٢بٶٹٶي ٗٞبٮيت قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ،ايٵ قٹضا ثب تك٧ي٭ ټيهإت ارطايهي اٶتربثهبت قهبٲ٭ يه ٥ٶٳبيٷهسٺ اظ اًٖهبي قهٹضاي
ٲسيطيت (ثب قطٌ ٖسٰ زاٸَٯجي)  ،ي ٥ٶٳبيٷسٺ اظ ٶٳبيٷسٺ قٹضاي زثيطاٴ زاٶك٫بٺ يب زاٶك٧سٺ ٸ ي ٥ٶٳبيٷسٺ اظ َط ٜٲٗهبٸٴ زاٶكه٧سٺ ٶؿهجت ثهٻ ثط٪هعاضي اٶتربثهبت
زٸضٺ رسيس ا٢ساٰ ٸ نٹضتزٯؿٻ ضا ثطاي ٲٗبٸٴ زاٶك٧سٺ اضؾب ٬ذٹاټس ٦طز.
تجػشُ :زض نٹضت زاٸَٯت قسٴ تٳبٰ اًٖبي قٹضاي ٲسيطيت ي٧ي اظ زاٶكزٹيبٴ آٴ ضقتٻ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳبيٷسٺ زض ټيإت ارطايي اٶتربة ٲي٦ٷٷس.
هبدُ  .24زض نٹضت ٸرٹز ټط٪ٹٶٻ ق٧بيت ٸ يب اٖتطاو زض ٦ٯيٻ ٲطاح٭ اٶتربثبت ٲسيط اٲٹض ٞطټٷ٫ي ٲطرٕ پي٫يطي ٲيثبقس.
تجػشُ :زض نٹضت ثب٢ي ٲبٶسٴ اذتال٦ ،ٜٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٲطرٕ تهٳيٱ٪يطي ٶٽبيي ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .25رٽت تك٧ي٭ اٶزٳٵ ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثيٵ ضقتٻاي  5ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ټيإت ٲاؾؽ زالي٭ تٹريٽي ،اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي ٸ ت٣بيبي ذهٹز ضا ثهٻ
ٲٗبٸٴ زاٶك٧سٺ اضائٻ ٸ پؽ اظ تإييس ايكبٴ ثٻ ٲٷٓٹض تهٳيٱ٪يطي ثطاي ٦ٳيتٻ ٶٓبضت ٸ حٳبيت اظ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ اضؾب ٬ٲهيقهٹز .زض نهٹضت
ٲٹا٣ٞت ٦ٳيتٻ ثب تك٧ي٭ اٶزٳٵ ٖٯٳي ثيٵ ضقتٻاي ٲطاتت ثٻ زاٶك٧سٺ اٖالٰ ٸ ټيإت ٲاؾؽ ٶؿجت ثٻ ٞطاذٹاٴ ًٖٹيت زض اٶزٳٵ ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز.
هبدُ  .26پؽ اظ ًٖٹ٪يطي ٸ تهٹيت ٶٽبيي اؾبؾٷبٲٻ زض ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ،اًٖبي اٶزٳٵ ٦ٻ قطايٍ ٖٳهٹٲي ٸ اذتهبنهي زاٸَٯجهبٴ ضا زاضا ٲهيثبقهٷس ،ٲهيتٹاٶٷهس
زاٸَٯت ًٖٹيت زض قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ قسٺ ٸ پؽ اظ تإييس ٶٽبيي نالحيت تٹؾٍ ټيإت ارطايي ،اٶتربثبت ثط٪عاض ذٹاټس ٦طز.

تجػشُ  ٍ٣ٞ .1اًٖبي اٶزٳٵ ح ١ضؤي ٸ ح ١زاٸَٯت قسٴ زض اٶزٳٵ ٲطثٹَٻ ضا زاضٶس.
تجػشُ  .2قطايٍ زاٸَٯجبٴ ًٖٹيت زض اٶزٳٵ ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثيٵ ضقتٻاي ثبيس زض اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي اٖالٰ قسٺ ثبقس.

ثخص چْبسم :ضَساي حوبيت ٍ ًظبست ثش اًدويّب ٍ اتحبديِّبي ػلوي داًطدَيي
هبدُ  .27ثطاي حٳبيت اظ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٸ ٶٓبضت ثهط آٶٽهب زض ٸظاضت ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي قهٹضايي ٲط٦هت اظ ٲٗهبٸٴ ٞطټٷ٫هي ٸ ارتٳهبٖي
ٸظاضت ٖٯٹٰ (ضئيؽ قٹضا)  ،ٲٗبٸٴ پكتيجبٶي ،ح٣ٹ٢ي ٸ اٲٹض ٲزٯؽ ٸظاضت ٖٯٹٰ يب ٶٳبيٷسٺ تبٰاالذتيبض ٸي ،ٲسيط٦٭ زٞتهط اٲهٹض ٞطټٷ٫هي (ٶبئهت ضئهيؽ) ،ٲهسيط٦٭
زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ،زثيط ٦ٳيؿيٹٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ٸظاضت ٖٯٹٰ٦ ،بضقٷبؼ ٲؿئٹ ٬اٲٹض اٶزٳٵټب ٸ اتحبزيٻټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ،ؾهٻ تهٵ اظ زثيهطاٴ اتحبزيهٻټهب ثهٻ
اٶتربة قٹضاي زثيطاٴ اتحبزيٻټبي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ه زاٶكزٹيي تك٧ي٭ ٲيقٹز .زثيطذبٶهٻ ايهٵ ٦ٳيتهٻ زض ازاضٺ ٦ه٭ اٲهٹض ٞطټٷ٫هي ٲٗبٸٶهت ٞطټٷ٫هي ٸ ارتٳهبٖي
ذٹاټس ثٹز .ٸْبي ٝايٵ ٦ٳيتٻ ٖجبضتٷس اظ:
 .1ؾيبؾت٫صاضي ٸ تٗييٵ ذٍٲكيټبي ٦الٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض زض چبضچٹة ؾيبؾت تٹؾٗٻ ٖٯٳي ٸ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ
 .6اضظيبثي ٗٞبٮيتټب ٸ ٶٓبضت ثط ٦ٳيتٻټبي ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺټب ثطاؾبؼ ٪عاضـټبي ٲؿتٷس ٸ ؾبيط ضٸـټب
 .3تٗييٵ ٲيعاٴ ٸ چ٫ٹٶ٫ي حٳبيت ٲبٮي ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي اظ ټٳبيفټبي ٦كٹضظي ٸ ٶكؿتټبي ٖٯٳي اٶزٳٵټب
 .4اذص تهٳيٱ ٸ اضائٻ پيكٷٽبز رٽت تؿٽي٭ اضتجبٌ ثيٵ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثب اٶزٳٵټبي ٖٯٳهي اؾهتبزاٴ ٸ پػٸټكه٫طاٴ ٸ اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي ٲتٷهبْط يهب
ٲكبثٻ آٴ زض ٦كٹضټبي زي٫ط
 .5تهٹيت زؾتٹضاٮٗٳ٭ اتحبزيٻ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض ٸ ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي آٴ
هبدُ  .28ټيإت ٲاؾؽ اتحبزيٻ حسا٢٭  3تٵ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲطا٦هع آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸاثؿهتٻ ثهٻ ٸظاضت ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ
ٞٷبٸضي زض ي ٥ضقتٻ ٖٯٳي ٲٗيٵ ٲيثبقس ٦ٻ زضذٹاؾت ٲزٹظ تإؾيؽ ٸ ٗٞبٮيت ضا ثٻ قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټب ٸ اتحبزيٻټبي ٖٯٳي زاٶكهزٹيي ٸظاضت
ٖٯٹٰ (ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  67ايٵ آييٵٶبٲٻ) اضائٻ ٲيٶٳبيس .ٲحتٹاي ايٵ زضذٹاؾتټب ٲكتٳ٭ ثط ٲٹاضز ظيط اؾت:
 .1ت٣بيبي ًٖٹيت ثيف اظ ٶيٳي اظ تك٧٭ټبي ٖٯٳي ٲٹرٹز آٴ ضقتٻ زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ،ثٻ ټٳطاٺ ٶبٲٻ تإييس ټطي ٥اظ اٶزٳهٵټهب ٦هٻ ثطٲجٷهبي
آٴ ٲسيط اٲٹض ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ تإؾيؽ ٸ ٗٞبٮيت آٴ اٶزٳٵ ضا تؿزي٭ ٦طزٺ اؾت.
 .6اضائٻ پيفٶٹيؽ اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ ٦ٻ ثٻ اٲًبي تك٧٭ټبي ٲت٣بيي ًٖٹيت ضؾيسٺ ثبقس.
هبدُ  .29قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت پؽ اظ زضيبٞت زضذٹاؾت ټيإت ٲاؾؽ ٸ قٹضاي ٲط٦عي ٲٹ٢ت اتحبزيٻ حسا٦خط ْط ٜٲهست زٸ ٲهبٺ ٶؿهجت ثهٻ ثطضؾهي آٴ
زضذٹاؾت ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس ٸ ٲٹا٣ٞت ثب تإؾيؽ ٲٹ٢ت يب زائٳي يب زالي٭ ٲربٮٟت قٹضا ضا تٹؾٍ زثيطذبٶٻ ثٻ اَالٔ ٲاؾؿبت ذٹاټس ضؾبٶس.
هبدُ  . 31تإؾيؽ ،قطايٍ اٶتربةقٹٶس٪بٴ ،قٹضاي ٲط٦ي ،اٶتربثهبت ،تكه٧يالت ٸ اض٦هبٴ ،اؾبؾهٷبٲٻ ٸ اٶحهال ٬اتحبزيهٻټهبي اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي زاٶكهزٹيي زض
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲزعايي ٦ٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټب ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټب ٸ اتحبزيٻټبي ٖٯٳي زاٶكهزٹيي ٸظاضت ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي
ثطاؾبؼ ايٵ آييٵٶبٲٻ ذٹاټس ضؾيس ،تٗييٵ ٲيقٹز.

هبدُ  .31ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت ٸ ٶٓبضت ٗٞبٮيتټبي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي٦ ،ٳيتٻاي زض ټط زاٶك٫بٺ ثب ټٳيٵ ٖٷٹاٴ ثب تط٦يت ظيط تك٧ي٭ ٲيقٹز:
 .1ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (ضئيؽ ٦ٳيتٻ)
 .6ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (زثيط ٦ٳيتٻ)
 .3ٲسيط٦٭ اٲٹض پػٸټكي زاٶك٫بٺ
 .4ٲسيط٦٭ اٲٹض آٲٹظقي زاٶك٫بٺ
 .5ي ٥ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ
 .6زٸ ٶٳبيٷسٺ اظ قٹضاي زثيطاٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ايكبٴ
تجػشُ  .1ح٧ٱ اًٖبي ٦ٳيتٻ تٹؾٍ ضئيؽ زاٶك٫بٺ نبزض ٲيقٹز.
تجػشُ  .2زض زاٶك٫بټٽبيي ٦ٻ ثطاي اٲٹض اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٸاحسي ٲؿت٣٭ ايزبز قسٺ ثبقس ٲؿئٹ ٬آٴ ٸاحس ثسٸٴ ح ١ضؤي زض رٯؿهبت ٦ٳيتهٻ قهط٦ت
ٲي٦ٷس.
تجػشُ  .3اًٖبي اٶتربثي ٦ٳيتٻ ثطاي ٲست ي٧ؿب ٬اٶتربة ٲيقٹٶس.
هبدُ  .32ٸْبي٦ ٝٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ثٻ قطح شي٭ اؾت:
 .1ٶٓبضت ثط حؿٵ ٖٳٯ٧طز اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زض چبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت ٸ ح٭ اذتالٞبت
تجػشُ .1زض نٹضتي ٦ٻ قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ٖٯٳي يب قٹضاي زثيطاٴ زاٶك٫بٺ اظ اؾبؾٷبٲٻ اٶزٳٵ ترٯ ٝٶٳبيٷس٦ ،ٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثطاي ثبض اٸ ٬ثٻ قهٹضاي
ٲسيطيت اٶزٳٵ يب قٹضاي زثيطاٴ تص٦ط قٟبټي يب ٦تجي (حؿت ٲٹضز) ٲيزټس .زض نٹضت ت٧طاض ترٯ ٝثطاي ثبض زٸٰ اذُبض ٦تجهي ٲهيزټهس ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض ٸ
زضيبٞت اذُبض ؾٹٰ ،زثيط اٶزٳٵ يب زثيط قٹضاي زثيطاٴ ثبيس زض ٦ٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت زالي٭ ا٢ساٰ ذٹز ضا تٹييح زټٷس .زض نٹضتي ٦هٻ اٶزٳهٵ يهب قهٹضاي زثيهطاٴ
ٶتٹاٶٷس ٦ٳيتٻ ضا ٢بٶٕ ٶٳبيٷس ٦ٳيتٻ ثٻ قطح شي٭ زضثبضٺ اٶزٳٵ تهٳيٱ ذٹاټس ٪طٞت:
اٮ )ٝاٶحال ٬قٹضاي ٲسيطيت اٶزٳٵ ٦ٻ زض ايٵ نٹضت ٲٗبٸٴ زاٶك٧سٺ ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜٲست  6ٲبٺ اٶتربثهبت قهٹضاي ٲهسيطيت ضا ثط٪هعاض ٶٳبيهس( .اًٖهبي
قٹضاي ٲسيطيت ٲٷح٭ قسٺ ٶٳيتٹاٶٷس ٶبٲعز اٶتربثبت قٹٶس).
ة) چٷبٶچٻ ترٯٟي اٶًجبَي ٲتٹرٻ قرم ح٣ي٣ي اظ اًٖبي قٹضاي ٲسيطيت يب اًٖبي قٹضاي زثيطاٴ ثبقس ،ثٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٲٗطٞي ذٹاټس قس.
تجػشُ  .2ٲطرٕ تزسيسٶٓط زض آضاي ٦ٳيتٻ حٳبيت ٸ ٶٓبضت قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اؾت.
 .6ثطضؾي ٸ تهٹيت ثطٶبٲٻټبي پيكٷٽبزي اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٦ٻ زض ؾُح ٞطازاٶك٫بټي ،ٲٯي يب ثيٵاٮٳٯٯي ثط٪عاض ٲي٪طزز.
 .3ؾيبؾت٫صاضي ٸ تٗييٵ ذٍٲكيټبي ٦الٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ زضچبضچٹة ؾيبؾت تٹؾٗٻ ٖٯٳي ٦كٹض
 .4ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ټٳبټٷ٫ي ٲؿبئ٭ ثٷيبزي ٸ ٲؿتٳط اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي (تؿٽي٭ اضتجبَبت ثب زي٫هط ٶٽبزټهبي ربٲٗهٻ ،رٯهت حٳبيهتټهبي ٲهبٮي ،تكهٹي ١ٸ
ت٣سيط اظ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ٗٞب ٬ٸ َطحټبي ثط٪عيسٺ ٸ)....
 .5پيكٷٽبز ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزرٻ ؾبٮيبٶٻ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ثٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ

 .6پيكٷٽبز ثٹزرٻ ؾبٮيبٶٻ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي ثٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ ثطاؾبؼ ثطٶبٲٻټبي اضائٻ قسٺ ثٻ ٲسيطيت اٲٹض ٞطټٷ٫ي ٸ ثطٶبٲٻ ٲسٸٴ اٶزٳٵ
ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  36ٲبزٺ ٸ  61تجهطٺ زض تبضيد  87/9/18ثٻ تهٹيت ٸظيط ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ضؾيس ٸ اظ تبضيد اثال٘ ثٻ زاٶك٫بټٽب ٢بث٭ ارطا اؾت.

آيييًاهِاتحاديِّاياًدويّايػلويداًطدَيي
داًطگاُّاٍهزاکشآهَسشػالي

ثٻ ٲٷٓٹض تطٚيت زاٶكزٹيبٴ ثٻ ٲكبض٦ت ٸ ټٳ٧بضيٽبي ٖٯٳي ٸ پػٸټكي ثيٵ زاٶك٫بٺ ،آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻټبي اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي زاٶكهزٹيي زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲطا٦هع
آٲٹظـ ٖبٮي تسٸيٵ ٲي٪طزز.
هبدُ  .6اتحبزيٻ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ٦ٻ زض ٲبزٺ  4ايٵ آييٵ ٶبٲٻ تٗطي ٝقسٺ اؾت ،ثٻ ٲٷٓٹض زؾتيبثي ثٻ اټسا ٜشي٭ تك٧ي٭ ٲي٪طزز:
 .6ظٲيٷٻؾبظي رٽت ضقس ٸ تٹؾٗٻ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي.
 .4ايزبز ثؿتط ٲٷبؾت ثطاي اضتجبٌ ٸ ټٳ٧بضي ٪ؿتطزٺ ٸ ٲؿتٳط ٲيبٴ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي.
٪ .3ؿتطـ ٞطټٷ ٩ٲكبض٦ت ،ټٳ٧بضي ،ض٢بثت ٸ تٹؾٗٻ ٗٞبٮيتٽبيي ٖٯٳي ٪طٸټي زض ثيٵ زاٶكزٹيبٴ.
 .2ايزبز اضتجبٌ ٪ؿتطزٺ ٸ ٲاحط ٲيبٴ زاٶكزٹيبٴ ٸ تك٧ٯٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثب زاٶفآٲٹذت٫بٴ ،تك٧ٯٽبي ٖٯٳي ترههي ٸ ٲاؾؿهبت پػٸټكهي ،نهٷٗتي ،ذهسٲبتي
ٸ....
 .5ٲسيطيت ،ټٳبټٷ٫ي ٸ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتٽبي ٖٯٳي ٸ پػٸټكي ؾطاؾطي زاٶكزٹيي اظ رٳٯٻ ٦ٷٟطاٶؿٽب ٸ ټٳبيكٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي.
هبدُ « .7اتحبزيٻ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي» تك٧يالتي زاٶكزٹيي ٸ ٚيط اٶتٟبٖي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض زؾت يبٞتٵ ثٻ اټسا ٜٲٷسضد زض ٲبزٺ  6ايٵ آييٵٶبٲٻ ،تٹؾهٍ
ٶٳبيٷس٪بٴ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي (ٲٹيٹٔ آييٵٶبٲهٻ اٶزٳٷٽهبي ٖٯٳهي زاٶكهزٹيي زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸ
پػٸټكي ٲهٹة  6338/3/33ٸظيط ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي) زض ټط ٪طٸٺ ٖٯٳي تك٧ي٭ ٪طزيسٺ ٸ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ اذتهبض «اتحبزيٻ» ٶبٲيسٺ ٲيقٹز.
هبدُ  .8قٹضاي زثيطاٴ اتحبزيٻټبي اٶزٳٵ ټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ،قٹضايي اؾت ٲتك٧٭ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اتحبزيٻټب ٦ٻ ثب قطح ٸْبي ٝٲٷسضد زض ٲبزٺ  64ايهٵ آيهيٵ
ٶبٲٻ تك٧ي٭ ٲي٪طزز ٸ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ اذتهبض «قٹضاي زثيطاٴ» ٶبٲيسٺ ٲيقٹز.
هبدُ  .9ثٻ ٲٷٓٹض ايٟبي ٶ٣ف حٳبيتي ٸ ٶٓبضت ثط اتحبزيٻټب «قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اتحبزيٻټبي اٶزٳٷٽبي ٖٯٳهي زاٶكهزٹيي» ثطاؾهبؼ ٸْهبي ٝٲٷهسضد زض
ٲبزٺ  62ايٵ آييٵٶبٲٻ تك٧ي٭ ٲي٪طزز ٸ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ اذتهبض «قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت» ٶبٲيسٺ ٲيقٹز.
هبدُ  .:ٲطاح٭ تك٧ي٭ اتحبزيٻ ثٻ قطح شي٭ اؾت:
 .6اضايٻ زضذٹاؾت ٲزٹظ ٗٞبٮيت ثٻ قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت اظ ؾٹي ټيإت ٲاؾؽ.
 .4ثطضؾي زضذٹاؾت ٸ نسٸض ٲزٹظ ٲٹ٢ت تٹؾٍ قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت.
َ .3ي زٸضٺ ٗٞبٮيت آظٲبيكي اتحبزيٻ.
 .2نسٸض ٲزٹظ زائٱ اتحبزيٻ تٹؾٍ قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت.
تجػشُ :ٲزٹظ ٲٹ٢ت ثٻ ٲست ي ٥ؾب ٬اٖتجبض زاقتٻ ٸ ٗٞبٮيت اتحبزيٻ زض ايٵ ٲ ،ُٕ٣زٸضٺ ٗٞبٮيت آظٲبيكي تٯ٣ي ٲي٪طزز.

هبدُ ; .ټيإت ٲاؾؽ اتحبزيٻ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ  3تب  3ٶٟط اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اٶزٳٵټبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٸاثؿهتٻ ثهٻ ٸظاضت ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت
ٸ ٞٷبٸضي زض ي٪ ٥طٸٺ ٖٯٳي ٲٗيٵ ٲيثبقس ،زضذٹاؾت ٲزٹظ ٗٞبٮيت ضا ثٻ قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت اضايٻ ٲيٶٳبيس .ايهٵ زضذٹاؾهت ٲهيثبيؿهت ٲكهتٳ٭ ثهط ٲهٹاضز شيه٭
ثبقس:
6ه ت٣بيبي ًٖٹيت ثيف اظ ٶيٳي اظ تك٧ٯٽبي ٖٯٳي ٲٹرٹز زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ ټٳطاٺ تإييسيٻټبي ٲ٧تٹة زض ذههٹل تكه٧ٯٽبي ٖٯٳهي اظ
ؾٹي ضيبؾت زاٶك٫بٺ ،زاٶك٧سٺ ٸ يب ٪طٸٺ آٲٹظقي ٲطثٹٌ.
4ه پيفٶٹيؽ اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ ٦ٻ ثٻ اٲًبي تك٧ٯٽبي ٲت٣بيي ثٻ ًٖٹيت ضؾيسٺ ثبقس.
تجػشُ :تٗييٵ تٗساز تك٧ٯٽبي ٖٯٳي ٲٹرٹز زض ټط ٪طٸٺ ٖٯٳي (ٲٹيٹٔ ثٷس  )6ثط ٖٽسٺ قٹضاي زثيطاٴ اؾت.
هبدُ < .قٹضا ي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ،پؽ اظ زضيبٞت زضذٹاؾت ټيإت ٲاؾؽ ،حسا٦خط ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ پؽ اظ حجهت آٴ زض زثيطذبٶهٻ قهٹضا ٶؿهجت ثهٻ ثطضؾهي
ٲٹيٹٔ ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
هبدُ = .زض نٹضت نسٸض ٲزٹظ ٲٹ٢ت ،ټيإت ٲاؾؽ ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜٲست زٸ ٲبٺ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي تك٧ٯٽبي ٖٯٳهي ٸ اٶتربثهبت قهٹضاي ٲط٦هعي اتحبزيهٻ ضا
ثط٪عاض ٶٳبيس .پؽ اظ آٴ ټيإت ٲاؾؽ ٲٷح٭ ٪كتٻ ٸ زٸضٺ ي٧ؿبٮٻ ٗٞبٮيت آظٲبيكي اتحبزيٻ آٚبظ ٲيقٹز.
تجػشُ٪ :صضاٶسٴ زٸضٺ ي٧ؿبٮٻ ٗٞبٮيت آظٲبيكي ثطاي آٴ زؾتٻ اظ اتحبزيٻټب ٦ٻ پيف اظ اثهال٘ ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ٗٞبٮيهت زاقهتٻاٶهس (ثهٻ تكهريم قهٹضاي حٳبيهت ٸ
ٶٓبضت) اٮعاٲي ٶيؿت.
هبدُ > .نسٸض ٲزٹظ ٲٹ٢ت تٷٽب زض نٹضت ٸرٹز ي٧ي اظ ٲٹاضز شي٭ ٲ٣سٸض ٶرٹاټس ثٹز:
 .6نسٸض ٢جٯي ٲزٹظ ٲٹ٢ت يب زائٱ ثطاي اتحبزيٻ ٖٯٳي زي٫ط زض ټٳبٴ ٪طٸٺ ٖٯٳي.
ٖ .4سٰ اضايٻ يب ٶ٣م ٲساض ٤ٲٷسضد زض ٲبزٺ .1
 .3ٸرٹز اق٧ب ٬ٸ اثٽبٰ زض اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي.
 .2ٲٛبيطت زاقتٵ اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي ثب ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ،ٲ٣طضات زاٶك٫بٺ يب ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٦كٹض.
تجػشُ :چٷبٶچٻ ثٻ ي٧ي اظ زالي٭ ٞٹ ،٠ٲزٹظ ٲٹ٢ت نبزض ٶ٫طزز ،ٲٹيٹٔ ثٻ نٹضت ٲ٧تٹة تٹؾٍ زثيطذبٶٻ قٹضا ثٻ ټيإت ٲاؾهؽ اثهال٘ ٲهي٪هطزز تهب حهسا٦خط
ْط ٜٲست ي ٥ٲبٺ ٶؿجت ثٻ ض ٕٞاق٧ب ٬ٲٹرٹز ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
هبدُ  .61پؽ اظ پبيبٴ زٸضٺ ٗٞبٮيت آظٲبيكي ،قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثب زضٶٓط ٪طٞتٵ ٖٳٯ٧طز اتحبزيٻ زض ايٵ زٸضٺ ،ٶؿجت ثٻ نسٸض ٲزٹظ زائٱ ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
تجػشُ :نسٸض ٲزٹظ زائٱ تٷٽب زض نٹضت ٸرٹز ي٧ي اظ ٲٹاضز شي٭ ٲ٣سٸض ٶرٹاټس ثٹز:
ٖ .6سٰ ثط٪عاضي ٲزٳٕ ٖٳٹٲي تك٧ٯٽبي ٖٯٳي ٸ ٖسٰ ثط٪عاضي اٶتربثبت قٹضاي ٲط٦عي زض ٞطنت ٢بٶٹٶي.
ٖ .4سٰ اٶزبٰ ٗٞبٮيت ٲاحط زض َٹ ٬زٸضٺ ٗٞبٮيت آظٲبيكي.
ٖ .3سٰ ارطاي نحيح اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ ٸ ايٵ آييٵٶبٲٻ.
هبدُ  .66اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻټب ٲيثبيؿت ٲٹاضز شي٭ ضا زضثط زاقتٻ ثبقس:

 .6-66اسوبى اتحبديِ ضبهل :قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ (ٲتك٧٭ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺټب) ،قٹضاي ٲط٦عي (ٲٷترجيٵ قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ) ٸ ثبظضؾبٴ.
تجػشُ :اتحبزيٻټب زض نٹضت تٳبي٭ ٲيتٹاٶٷس ټيإت اٲٷبيي ٲط٦ت اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ،ٲترهههبٴ ٸ تٗهسازي اظ اًٖهبي قهٹضاي ٲط٦هعي ،رٽهت
ټسايت ٸ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتٽبي اتحبزيٻ ٖٯٳي تك٧ي٭ زټٷس.
 .7-66ٲٗطٞي ٦ٳيتٻټبي ٲرتٯ ٝاتحبزيٻ.
 .8-66قطح ٸْبي ٝٸ اذتيبضات اض٦بٴ ٸ ٦ٳيتٻټبي اتحبزيٻ.
 .9-66ٲجتٷي ثٹزٴ ٗٞبٮيت اتحبزيٻ ثط آضاي اًٖبء.
 .:-66چ٫ٹٶ٫ي تك٧ي٭ رٯؿبت ،حس ٶهبة ضؾٳيت يبٞتٵ ٸ اذص تهٳيٱ زض آٶٽب.
 .;-66قطايٍ ًٖٹيت ،ٶحٹٺ ًٖٹ٪يطي ٸ ذطٸد اًٖبء اظ اتحبزيٻ (اذطاد يب اؾتٟٗبء).
 .<-66چ٫ٹٶ٫ي ثط٪عاضي اٶتربثبت.
 .=-66تٗييٵ ٲطرٕ پبؾر٫ٹ ثٻ اًٖبء ،قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ٸ ؾبيط ٲطارٕ ٢بٶٹٶي زض ٢جبٖ ٬ٳٯ٧طز ٸ ٗٞبٮيتٽبي اتحبزيٻ.
 .>-66ٶحٹٺ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ.
تجػشُ :ټط٪ٹٶٻ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ اتحبزيٻ ثبيس ثٻ تإييس قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثطؾس.
 .61-66ٶحٹٺ اٶحال ٬اتحبزيٻ.
هبدُ  .67قٹضاي زثيطاٴ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اتحبزيٻټب ٲيثبقس ٸْبي ٝظيط ضا ثط ٖٽسٺ زاضز:
 .6حٳبيت اظ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي ثٻ ٲٷٓٹض تك٧ي٭ اتحبزيٻ.
 .4ثطٶبٲٻضيعي ٸ ارطاي ٗٞبٮيتٽبي ٲكتط ٤ثيٵ اتحبزيٻټب.
 .3تجبز ٬تزطثيبت ثيٵ اتحبزيٻټب.
 .2تٽيٻ پيفٶٹيؽ آييٵٶبٲٻ قٹضاي زثيطاٴ (قبٲ٭ ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ،تط٦يت قٹضا ،ٶحٹٺ تك٧ي٭ رٯؿبت ٸ تهٳيٱ٪يطي زض آٶٽب ٸ.)....
 .5پيكٷٽبز اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ثٻ قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت رٽت ًٖٹيت زض ايٵ قٹضا (ٲٹيٹٔ ثٷس  3ٲبزٺ .)63
 .1اٶتربة  3ٶٟط اظ زثيطاٴ اتحبزيٻټب رٽت ًٖٹيت زض قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت (ٲٹيٹٔ ثٷس  8ٲبزٺ .)63
هبدُ  .68ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت اظ اتحبزيٻټب ٸ اٶزبٰ ٸْبي ٝٲ٣طض زض ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ،قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثط اتحبزيٻټب ثب تط٦يت شي٭ تك٧ي٭ ٲي٪طزز:
 .6ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸظيط (ضئيؽ قٹضا)
 .4ٲسيط٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ٸظاضت (زثيط قٹضا)
 .3ٲسيط٦٭ زٞتط اٲٹض پػٸټكي ٸ ثطٶبٲٻضيعي ٸظاضت
 .2ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي ٸظاضت
 .5ٲسيط٦٭ زٞتط ح٣ٹ٢ي ٸظاضت

 .1زٸ ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ثٻ پيكٷٽبز قٹضاي زثيطاٴ ٸ تإييس قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت
 .3ؾٻ ٶٟط اظ زثيطاٴ اتحبزيٻ ثٻ اٶتربة قٹضاي زثيطاٴ
تجػشُ :اًٖبي اٶتربة قٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ثطاي ٲست ي٧ؿب ٬ثط٪عيسٺ ٲيقٹٶس.
هبدُ  .69ٸْبي ٝقٹضاي حٳبيت ٸ ٶٓبضت ٖجبضت اؾت اظ:
 .6ثطٶبٲٻضيعي ،ؾيبؾت ٪صاضي ٸ تسٸيٵ ضاټجطزټبي ٦الٴ اتحبزيٻټب ٸ اٶزٳٷٽبي ٖٯٳي زاٶكزٹيي.
 .4اُٖب ٸ ٮٛٹ ٲزٹظ تك٧ي٭ اتحبزيٻ
 .3ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتٽبي اتحبزيٻ ثطاؾبؼ ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ،يٹاثٍ زاٶك٫بٺ ٸ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٦كٹض.
 .2اضظيبثي ٗٞبٮيت اتحبزيٻټب ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت آٶٽب (ٸ تسٸيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ٲطثٹَٻ زض نٹضت ٮعٸٰ).
 .5تالـ ثطاي تإٲيٵ ٲٷبثٕ ٸ اٲ٧بٶبت ٲٹضزٶيبظ اتحبزيٻټب ثطاؾبؼ اټسا ،ٜثطٶبٲٻټب ٸ ٖٳٯ٧طزټب.
 .1تهٹيت آييٵ ٶبٲٻ قٹضاي زثيطاٴ ٸ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتٽبي آٴ.
 .3نسٸض ٲزٹظ ٶكطيٻ اتحبزيٻ ٸ ٶٓبضت ثط آٴ.
 .8تٟؿيط آييٵٶبٲٻ اتحبزيٻټب ٸ اٶزبٰ تٛييطات ٸ انالحبت الظٰ.

هبدُ  .6:ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  65ٲبزٺ ٸ  8تجهطٺ زض تبضيد  84/4/62ثٻ اٲًبي ٸظيط ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ضؾيسٺ ٸ اظ تبضيد اثال٘ ثٻ
زاٶك٫بٺټب الظٰاالرطا اؾت.

آيييًاهًِحَُتطکيلاًدويداًصآهَختگاىداًطگاُّاٍ
هؤسساتآهَسشػاليٍپژٍّطي

همذهِ

ايٵ آييٵٶبٲٻ ،زض رٽت ارطاي ٲهٹثٻ رٯؿٻ  335ٲٹضخ  35/4/44قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ َطح اؾهتٳطاض اضتجهبٌ زاٶكه٫بٺ ٸ ٞهبض٘اٮتحههيالٴ ،ٲٹيهٹٔ
ثركٷبٲٻ  66/66252ٲٹضخ  36/5/63ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ ٲٷٓٹض تٗييٵ يٹاثٍ ايزبز اٶزٳٵټبي زاٶفآٲٹذت٫بٴ زاٶك٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ
ٖبٮي ٸ پػٸټكي تٽيٻ ٪طزيسٺ اؾت ٸ ٲتًٳٵ يٹاثٍ ايزبز اٶزٳٵټبي زاٶفآٲٹذت٫بٴ ٲيثبقس.
زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ اذتهبض «ٲاؾؿٻ» ثهٻ ٸظاضت ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ
ٖبٮي «ٸظاضت» ٸ ثٻ اٶزٳٵ زاٶفآٲٹذت٫بٴ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي «اٶزٳٵ» ٟ٪تٻ ٲيقٹز.

ثخص اٍل :هالحظبت ػوَهي

هبدُ  .6ثطضؾي ت٣بيبي تإؾيؽ اٶزٳٵټبي زاٶفآٲٹذت٫بٴ ٲاؾؿبت ،ٲٹا٣ٞت ثب تك٧ي٭ آٶٽب ،نسٸض ٲزٹظ تإؾيؽ ،تزسيس پطٸاٶٻ ،ٸ ٶٓبضت ثط حؿٵ اٶزبٰ ٦هبض
آٶٽب ثط ٖٽسٺ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي اؾت.
هبدُ  .7اٶزٳٵ زاٶفآٲٹذت٫بٴ رٷجٻ ٚيطاٶتٟبٖي زاضز ٸ ثٻ ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳيٞ ،ٷي ،پػٸټكيٞ ،طټٷ٫ي ،ټٷطي ،ٸضظقي ٸ زي٫ط ٗٞبٮيتټبي نٷٟي ٲيپطزاظز.
تجػشُ :اٶزٳٵ ٲزبظ ثٻ زذبٮت زض اٲٹض ٲسيطيت ٲاؾؿٻ ٸ ٗٞبٮيت زض ظٲيٷٻټبي ٲؿبي٭ ؾيبؾي ٶٳيثبقس.
هبدُ  .8پطٸاٶٻ اٶزٳٵ ثٻ ٶبٰ ټيإت ٲاؾؽ نبزض ٲيقٹز.
هبدُ  .9اؾبؾٷبٲٻ اٶزٳٵ ٸ ټط٪ٹٶٻ تٛييط زض ٲٹاز آٴ ثبيس ثٻ تهٹيت ٸظاضت ثطؾس.
هبدُ  .:اًٖبي اٶزٳٵټب ضا زاٶفآٲٹذت٫بٴ ٲاؾؿٻ زض ٲ٣بَٕ ٲرتٯ ٝتحهيٯي ٸ ټٳچٷيٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲاؾؿٻ ٲٹضز ٶٓط تك٧ي٭ ٲيزټٷس.

ثخص دٍمً :حَُ ثشسسي دسخَاستْب دس ٍصاست

هبدُ ; .ضؾيس٪ي ثٻ زضذٹاؾت تإؾيؽ اٶزٳٵټب ٸ ثطضؾي نالحيت ټيإت ٲاؾؽ ٸ ټيإت ارطايي ٸ تهٹيت آٶٽب ثب ٦ٳيؿيٹٴ اٶزٳٵټبي زاٶفآٲٹذت٫بٴ اؾهت
٦ٻ ثٻ قطح ظيط زض ٸظاضت تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ < .تط٦يت اًٖبي ٦ٳيؿيٹٴ اٶزٳٵټبي زاٶفآٲٹذت٫بٴ ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي (ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ)
ة) ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ٸظاضت
د) ٲٗبٸٴ پػٸټكي ٸظاضت
ز) ٲٗبٸٴ ح٣ٹ٢ي ٸ اٲٹض ٲزٯؽ ٸظاضت

ټه) ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸظاضت
ٸ) چٽبض ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٸ پػٸټكي ثٻ اٶتربة ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي
تجػشُ  .6زض رٯؿبتي ٦ٻ ٲٹيٹٔ اٶزٳٵ ٲكرهي ٲُطح اؾت ،ضئيؽ ٲاؾؿٻ شيطثٍ ثب ح ١ضؤي زٖٹت ٲيقٹز.
تجػشُ  .7اًٖبي ثٷس (ٸ) ٦ٳيؿيٹٴ ثب ح٧ٱ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٻ ٲست  4ؾب ٬ٲٷهٹة ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .8ٶبيت ضئيؽ ٸ زثيط ٦ٳيؿيٹٴ اظ ٲيبٴ اًٖب ثب ح٧ٱ ٸظيط ٲٷهٹة ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .9ٲؿاٸٮيت تك٧ي٭ رٯؿبت ،حجت ٸ يجٍ نٹضت ٲصا٦طات ،اثال٘ آضا ٸ اح٧بٰ ٦ٳيؿيٹٴ ٸ زٖٹت اظ اًٖب ثطاي قهط٦ت زض رٯؿهبت ثهب زثيهط ٦ٳيؿهيٹٴ
اؾت ٦ٻ زض يٳٵ ٲؿاٸٮيت زثيطذبٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ ضا ٶيع ثط ٖٽسٺ زاضز.
تجػشُ  .:ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ حؿت ٲٹضز ٸ ٮعٸٰ ٲيتٹاٶس اظ اٞطاز نبحجٷٓط ٸ ٲترههبٴ ٚيط ًٖٹ ثطاي قط٦ت زض رٯؿبت ٸ ٦ؿت ٶٓط آٶٽب زٖهٹت ٦ٷهس .زض ايهٵ
حب ٬اٞطاز ٲسٖٹ زض ضؤي٪يطي قط٦ت ٶرٹاټٷس زاقت.
تجػشُ ; .زثيطذبٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ زض حٹظٺ زٞتط ٸظاضتي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ = .ٸْبي٦ ٝٳيؿيٹٴ ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .=-6ضؾيس٪ي ثٻ زضذٹاؾت تإؾيؽ اٶزٳٵ ٸ نسٸض ٲزٹظ تإؾيؽ
 .=-7ثطضؾي نالحيتټبي ٖٯٳي ٸ ٖٳٹٲي اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ
 .=-8تهٹيت اؾبؾٷبٲٻ اٶزٳٵ ٸ ٶيع ټط٪ٹٶٻ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة
 .=-9تهٹيت ٸ انالح آييٵٶبٲٻټب ٸ يٹاثٍ ٲطثٹٌ ثٻ تك٧ي٭ ټيإت ثطضؾي ترٯٟبت ،ٶحٹٺ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ٸ تٗييٵ ٲزبظاتٽبي ٲطثٹٌ
 .=-:تٗييٵ ټيإت ثطضؾي ترٯٟبت ٸ ټيإت ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز اٶزٳٵټب
; .=-تهٹيت تهٳيٳبت ټيإت ثطضؾي ترٯٟبت
< .=-تٗييٵ ٶٳبيٷسٺ ثطاي ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي اٶتربثبت اٶزٳٵټب
= .=-ٶٓبضت ثط حؿٵ اٶزبٰ ٦بض اٶزٳٵټب
> .=-ثطضؾي ٸ تهٹيت تك٧يالت زثيطذبٶٻ ،زؾتٹضاٮٗٳٯٽب ٸ ضٸقٽبي ارطايي ٸ يٹاثٍ ٲٹضز ٖٳ٭ ٦ٳيؿيٹٴ ٸ ارطاي آٴ پؽ اظ تإييس ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ
 .=-61تهٹيت آييٵٶبٲٻ زاذٯي ٦ٳيؿيٹٴ
هبدُ > .رٯؿبت ٦ٳيؿيٹٴ ثب حًٹض حسا٢٭  5ٶٟط اظ اًٖب٦ ،ٻ ضئيؽ يب ٶبيت ضئيؽ ٶيع زض ٲيبٴ آٶٽب ثبقٷس ،ضؾٳيت ٲييبثهس ٸ تههٳيٱ٪يهطي زضذههٹل ٲؿهبئ٭
ٲُطٸحٻ ٶيع ثٻ ٦ؿت حسا٢٭  5ضؤي ٲٹا ١ٞٲٷٹٌ ذٹاټس ثٹز.
هبدُ ٦ .61ٳيؿيٹٴ ٲيتٹاٶس حؿت ٲٹضز ٸ ٶيبظ ثطاي ضؾيس٪ي ثٻ نالحيت ټبي ٖٯٳي ٸ ٖٳٹٲي اًٖهبي ټيهإت ٲاؾهؽ يهب ټيهإت ارطايهي اٶزٳهٵټهب ٸ يهب اٶزهبٰ
ٸْبي ٝزي٫ط ذٹز ،ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ ٦ٳيتٻټبي ترههي ا٢ساٰ ٦ٷس.
تجػشُ  .6اٶتربة اٞطاز ٚيط ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٴ ثطاي ًٖٹيت زض ٦ٳيتٻټبي ترههي ثالٲبٶٕ اؾت.

تجػشُ  .7آضاي ٦ٳيتٻ ترههي زض نٹضت تٷٟيص اظ ؾٹي ٦ٳيؿيٹٴ ٲٗتجط قٷبذتٻ ذٹاټس قس.
تجػشُ ٦ .8ٳيتٻټبي ترههي زض چبضچٹة تك٧يالت زثيطذبٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٗٞبٮيت ٲي٦ٷٷس.

ثخص سَمً :حَُ اسايِ ٍ ثشسسي تمبضبّب

هبدُ  .66ت٣بيبي تإؾيؽ اٶزٳٵ ټٳطاٺ ثب ٞٽطؾت اؾبٲي اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ ٸ اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي تٹؾٍ ټيإت ٲاؾؽ اٶزٳٵ ثٻ ضئيؽ ٲاؾؿٻ تؿٯيٱ ٸ پهؽ اظ
تإييس ٸي ثطاي ثطضؾي ٸ تهٹيت ثٻ زثيطذبٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ اضؾب ٬ٲي٪طزز.
هبدُ  .67ټيإت ٲاؾؽ اٶزٳٵ ٦ٻ زض ټط حب ٬ٶجبيس ٦ٳتط اظ  5ٶٟط ثبقس ،ثبيس ٸارس قطايٍ ظيط ثبقٷس.
 .67-6تبثٗيت رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
 .67-7اٮتعاٰ ثٻ ٢بٶٹٴ اؾبؾي ٸ ٲجبٶي ٶٓبٰ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
 .67-8زاقتٵ حؿٵ قٽطت قٛٯي ٸ ارتٳبٖي
 .67-9زاقتٵ اٮتعاٰ ثٻ اح٧بٰ اؾالٲي
 .67-:ٶساقتٵ ؾٹء پيكيٷٻ ٦يٟطي ٸ ٸاثؿت٫ي ثٻ احعاة ٸ ٪طٸټٽبي ٲحبضة ثب ٶٓبٰ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
;ًٖ .67-ٹيت زض ټيإت ٖٯٳي ٸ يب زاضا ثٹزٴ ٲسضٞ ٤بض٘اٮتحهيٯي اظ ٲاؾؿٻ ٲطثٹٌ
تجػشُ  .6ا٢ٯيتټبي ٲصټجي ثبيس ٸارس قطايٍ تٗييٵ قسٺ اظ ؾٹي ٲطارٕ ٢بٶٹٶي ثبقٷس.
تجػشُ  .7تإييس اٸٮيٻ احطاظ قطايٍ ٲٷسضد زض ايٵ ٲبزٺ ثب ضئيؽ ٲاؾؿٻ اؾت.
تجػشُ  .8زض نٹضت ٖسٰ تإييس اًٖبي ټيإت ٲاؾؽ ٲيتٹاٶٷس زضذٹاؾت ذٹز ضا ٲؿت٣يٳبً ثٻ زثيطذبٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ ت٣سيٱ ٶٳبيٷس.
هبدُ  .68اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي ټيإت ٲاؾؽ ٦ٻ ثطاؾبؼ اٮ٫ٹ ٸ ٲهٹة ٸظاضت تٽيٻ ٲي٪طزز ،ثبيس حبٸي ٶ٧بت ظيط ثبقس:
 .68-6ټس ٜاظ تك٧ي٭ اٶزٳٵٖ ،ٷبٸيٵ ٸ ظٲيٷٻټبي ٗٞبٮيت آٴ
 .68-7اض٦بٴ تك٧يالتي ،قطح ٸْبي ٝٸ حسٸز اذتيبضات ٸ ٲؿاٸٮيت ټط ض٦ٵ
 .68-8قطايٍ ًٖٹيت زض اٶزٳٵ يب يٹاثٍ ٮٛٹ ٸ تٗٯيًٖ ١ٹيت
 .63-2ٶحٹٺ اٶتربة ٲؿاٸالٴ ٸ ٦بض٪عاضاٴ
 .68-:ٲط٦ع انٯي اٶزٳٵ ٸ ٶحٹٺ ٗٞبٮيت احتٳبٮي زض ؾبيط قٽطؾتبٶٽب
; .68-ٲٷبثٕ تإٲيٵ ٲبٮي
 .63-3ٲست ٗٞبٮيت
= .68-قطايٍ اٶحال ٬ٸ تؿٹيٻ
> .68-ٶحٹٺ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيت اٶزٳٵ

ٖ .68-61سٰ زذبٮت اٶزٳٵ زض اٲٹض ٲسيطيت زاٶك٫بٺ ٸ ٲؿبئ٭ ؾيبؾي
هبدُ  .69پؽ اظ نسٸض ٲزٹظ تإؾيؽ اٶزٳٵ ،ټيإت ٲاؾؽ ٲيتٹاٶس ثطاثط ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ٶؿجت ثٻ حجت اٶزٳٵ ا٢ساٰ ٦ٷس.
هبدُ  .6:ٸْبي ٝټيإت ٲاؾؽ ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .6:-6ثٻ تهٹيت ضؾبٶسٴ اؾبؾٷبٲٻ اٶزٳٵ.
 .6:-7ثط٪عاضي اٸٮيٵ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ْط 1 ٜٲبٺ اظ نسٸض ٲزٹظ تإؾيؽ اٶزٳٵ َج ١اؾبؾٷبٲٻ.
 .6:-8ٲٗطٞي اٸٮيٵ ټيإت ارطايي ٦ٻ تٹؾٍ اٸٮيٵ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي اٶتربة ٲيقٹز.
 .6:-9ٸ ًٖٹ ټيإت ارطايي ٶيع ٲيثبقس.
تجػشُ  .6اٸٮيٵ رٯؿٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ثب ضٖبيت قطايٍ ٲٷسضد زض اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ثب حًٹض ٶٳبيٷسٺ تبٰاالذتيبض ٦ٳيؿيٹٴ ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  3ضؾٳيت ٲييبثس.
تجػشُ  .7اٸٮيٵ ټيإت ارطايي ٸ زثيط اٶتربثي اٶزٳٵ پؽ اظ تإ٦يس ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  3ضؾٳيت پيسا ٲي٦ٷٷس.
هبدُ ; .6ٲست اٖتجبض پطٸاٶٻ نبزضٺ  2ؾب ٬ٲي ثبقس ٸ اٶزٳٵ ٲٹْ ٝاؾت حسا٢٭ ؾٻ ٲبٺ ٢ج٭ اظ اٶً٣هبي ٲهست ٲهص٦ٹض زضذٹاؾهت تزسيهس پطٸاٶهٻ اٶزٳهٵ ضا ثهٻ
٦ٳيؿيٹٴ تؿٯيٱ ٶٳبيس.
هبدُ < .6اًٖبي ټيإت ارطايي ٸ زثيط اٶزٳٵ ثطاي ٲست  4ؾب ٬اٶتربة ٲيقٹٶس ٸ اٶتربة ٲزسز آٶٽب ثالٲبٶٕ اؾت.
تجػشُ :اًٖبي ټيإت ارطايي ٸ زثيط اٶزٳٵ ثبيس قطايٍ ٲبزٺ  64ضا ٦ٻ تٹؾٍ ضئيؽ ٲاؾؿٻ احطاظ ٲيقٹز ،زاضا ثبقٷس.
هبدُ = .6ثطاي ټط ٲاؾؿٻ  ٍ٣ٞٲزٹظ تإؾيؽ ي ٥اٶزٳٵ نبزض ٲيقٹز.
تجػشُ :ٲُبث ١ثب اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ،اٶزٳٵ ٲيتٹاٶس قبذٻټب ٸ ٸاحسټبيي ٲؿت٣ط زض زاٶك٧سٺټب ٸ ٲطا٦ع ٸاثؿتٻ ثٻ ٲاؾؿٻ ٲطثٹٌ ،زاقتٻ ثبقس.

ثخص چْبسمً :ظبست ٍ سسيذگي ثِ تخلفبت

هبدُ > .6ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز ټٳبټٷ٫يټبي الظٰ ٸ ثحج ٸ ثطضؾي پيطاٲٹٴ ؾيبؾتٽبي ٦ٯي ٸ ٶيع ضؾيس٪ي ثٻ ٲؿبئ٭ الظٰاٮطٖبيهٻ تٹؾهٍ اٶزٳٷٽهب ،ٲزٳهٕ زثيهطاٴ ؾهبٮي
ي ٥ثبض ٸ ثٻ زٖٹت ٸظاضت تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .71ثٻ ٲٷٓٹض ٶٓبضت ٖبٮي ثط ٗٞبٮيتټبي اٶزٳٵټب ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت احتٳبٮي آٶبٴ ټيإتي تحت ٖٷٹاٴ «ټيإت ٶٓبضت ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟهبت» ٲط٦هت اظ
زٸ ٶٟط اظ ٲٗبٸٶيٵ ٸظاضت ،زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ،ي ٥يب زٸ ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ،ٸ زٸ تٵ اظ زثيطاٴ اٶزٳٷٽبي زاٶهفآٲٹذت٫هبٴ تكه٧ي٭ ٲهيقهٹز .ټيهإت ٶٓهبضت ٸ
ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ظيط ٶٓط ٦ٳيؿيٹٴ اٶزٳٵټب ٗٞبٮيت ٲي٦ٷس ،ٸ ضئيؽ آٴ اظ ثيٵ اًٖبي ټيإت ٸ ثب ح٧ٱ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي تٗييٵ ذٹاټس قس.
تجػشُ  .6اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٸ زثيطاٴ اٶزٳٷٽب ثٻ اٶتربة ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٸ ثٻ ٲست  4ؾب ٬ٲٷهٹة ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .7زض رٯؿبتي ٦ٻ ٲٹيٹٔ اٶزٳٵ ٲكرهي ٲُطح اؾت ،ضئيؽ ٲاؾؿٻ شيطثٍ ثب ح ١ضؤي قط٦ت ٲي٦ٷس.
هبدُ ٗٞ .76بٮيت ټيإت ٶٓبضت ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ثطاؾبؼ آييٵٶبٲٻاي اؾت ٦ٻ ثٻ تهٹيت ٦ٳيؿيٹٴ ٲيضؾس ٸ ٲتًٳٵ تٷجيٽبت ظيط ٶيع ٲيثبقس:
 .76-6تص٦ط ٦تجي

 .76-7تُٗي٭ ٲٹ٢ت اظ ؾٻ ٲبٺ تب ي ٥ؾب٬
 .76-8ٮٛٹ پطٸاٶٻ ٸ اٶحال ٬اٶزٳٵ
تجػشُ :ټط٪بٺ اٶزٳٵ ٲطت٧ت ذالٞي قٹز ٦ٻ ثٷبثط ٢ٹاٶيٵ ٦كٹضي ٲؿتٹرت ٦يٟط ثبقس پطٸٶسٺ ٲطثٹٌ تٹؾٍ زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ثٻ ٲطارٕ شيههالح ً٢هبئي اضؾهب ٬ذٹاټهس
قس.
هبدُ  .77ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  44ٲبزٺ ٸ  66تجهطٺ زض تبضيد  6333/2/3ثٻ تهٹيت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيس ٸ اظ تبضيد اثهال٘ ٢بثه٭ ارطاؾهت٦ .ٯيهٻ آيهيٵٶبٲهٻټهبي
٢جٯي ٮٛٹ ٲي٪طزز.
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همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت ،ټسايت ٸ پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظټبي ٲتٷٹٔ ٞطټٷ٫ي زاٶكزٹيبٴ ،ٸ ظٲيٷٻؾبظي ثطاي ضقس ٸ ق٧ٹٞبيي ذال٢يتټهب ٸ ؾهبٲبٴزټهي ذٹاؾهتٻټهب ٸ تهالـټهبي
ذٹزاٶ٫يرتٻ ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ٸ ارتٳبٖي آٶبٴ ثب ټس ٜٶي٭ ثٻ اضظـټبي ٲتٗبٮي اؾالٲي ه ايطاٶي٦ ،بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶكزٹيبٴ ثطاؾبؼ يٹاثٍ ظيط زض ٦ٯيهٻ زاٶكه٫بٺټهب ٸ
ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض تك٧ي٭ قسٺ ٸ ثٻ ٗٞبٮيت ٲيپطزاظٶس.
هبدُ ٦ .1بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶكزٹيبٴ ٲٷحهطاً زض ظٲيٷٻټبي زيٷي ٸ ٲصټجي ،ازثي ٸ ټٷطيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي ٲُبث ١اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ٗٞبٮيت ٲي٦ٷٷس.
هبدُ  .2ثطاي ثطٶبٲٻضيعي ٸ ايزبز ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ٦بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زض اثٗبز ٲرتٯ ٝٸ تؿٽي٭ اضتجبٌ ٦بٶٹٴټب ثب ؾبيط ٶٽبزټبي زاٶك٫بٺ ،قٹضاي ټٳهبټٷ٫ي
٦بٶٹٴ ټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲتك٧٭ اظ ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ،ٶٳبيٷسٺ ٲؿئٹ ٬ٶٽبز ٸ ٲٷترجبٴ زثيطاٴ ٦بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ضيبؾهت ٲهسيط٦٭ اٲهٹض
ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .3ثطٶبٲٻټبي ٦بٶٹٴټب پؽ اظ تهٹيت قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٢بث٭ ارطا اؾت.
هبدُ ٖ .4الٸٺ ثط قطايُي ٦ٻ آييٵٶبٲٻ ارطايي ثطاي اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ٲ٣ط ٲي٦ٷس ،ثبيس زض اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ثٻ ٲٹاضز ظيط تهطيح ٪طزز:
اٮٗٞ )ٝبٮيت ٦بٶٹٴ ثٻ ٪ٹٶٻاي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ حب٦ٳيت ٲٯي ،تٳبٲيت اضيي ٸ ٸحست ٸ ټٹيت ٲٯي ايطاٴ اؾالٲي ضا تح٧يٱ ذٹاټس ٦طز؛
ة) ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ثٻ ٪ٹٶٻاي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٶتيزٻ آٴ ت٣ٹيت اضظـټبي ٞطټٷ٫ي ايطاٶي ه اؾالٲي ثبقس؛
د) ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ثٻ ٪ٹٶٻاي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثب ٸْبي ٝؾبيط ٶٽبزټب ،قٹضاټب ،اٶزٳٵټب ،تك٧٭ټب ٸ ٶكطيبت ؾيبؾي زاٶكزٹيي ٸ ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ تعاحٱ ٶساقهتٻ
ثبقس؛
هبدُ ًٖ .5ٹ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ٶجبيس ًٖٹ ٲاحط يب زثيط ،ٶكطيبت ؾيبؾي زاٶكزٹيي ،تك٧٭ټبي اؾالٲي ،قٹضاټبي نهٷٟي زاٶكهزٹيبٴ ،اٶزٳهٵټهبي ٖٯٳهي ٸ
ٲؿئٹ ٬ثؿيذ زاٶكزٹيي يب ًٖٹ قٹضاي ٲط٦عي ؾبيط ٦بٶٹٴټب ثبقس.
هبدُ  .6نسٸض ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴټب ثطٖٽسٺ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اؾت.
هبدُ  .7ثب ټس ٜٶٓبضت ثط ٦بٶٹٴ ټب زض ټط زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ي٪ ٥طٸٺ ٶبْط ،ٲتك٧٭ اظ ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي ثهب ٖٷهٹاٴ ٲكهبثٻ ،ٲؿهئٹ ٬ٶٽهبز
ٶٳبيٷس٪ي ٸ ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
تجػشُ :زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب ٲيتٹاٶس رٽت اٶزبٰ ٸْبي ٝٲهٹة زض اؾبؾٷبٲٻ ٶٽبز ا٢ساٰ ثٻ ضاٺاٶهساظي ،ثطٶبٲهٻضيهعي ٸ ٶٓهبضت ثهط
٦بٶٹٴټب ٸ ټيإتټبي ٲصټجي ٶٳبيس.

هبدُ  .8زض ټط زؾت٫بٺ ثطاي حٳبيت ،ټسايت ٸ ٶٓبضت ثط ٦بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶكزٹيبٴ ،ضؾيس٪ي ثٻ اذهتال٦ ٜهبٶٹٴټهب ثهب ٪هطٸٺ ٶهبْط زاٶكه٫بٺ ،تزسيهسٶٓط زض
آييٵ ٶبٲٻ ارطايي ايٵ يٹاثٍ ٸ ٲٹاضزي اظ ايٵ ٢جي٭ ٪طٸٺ ٲط٦عي ٶٓبضت ثط ٦بٶٹٴټب ٲتك٧٭ اظ ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي زؾت٫بٺ ثب ٖٷهٹاٴ ٲكهبثٻ ،ٲٗهبٸٴ ٞطټٷ٫هي
ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب ٸ ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي زؾت٫بٺ يب ٖٷٹاٴ ٲكبثٻ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
تجػشُ .نسٸض ٲزٹظ ،ٶٓبضت ثط اٶحال ٬ٲزبٲٕ ٦بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶكزٹيبٴ ثطٖٽسٺ ٪طٸٺ ٲط٦عي ٶٓبضت ثط ٦بٶٹٴټب ٲيثبقس.
هبدُ  .9آييٵٶبٲٻ ارطايي ايٵ يٹاثٍ ثب ٲحتٹا ٸ ق٧٭ ٸاحس زض رٯؿٻ ٲكتط ٤زؾت٫بٺټبي شيطثٍ زض ٲح٭ زثيطذبٶٻ قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي ْهط ٜٲهست
زٸٲبٺ ثٻ تهٹيت ٶٽبيي ٲي ضؾس ٸ پؽ اظ اثال٘ اظ ؾٹي ٸظيط يب ضئيؽ زؾت٫بٺ ٲتجٹٔ الظٰاالرطا اؾت .ايٵ يٹاثٍ ٲكتٳ٭ ثط  3ٲبزٺ ٸ  4تجهطٺ زض رٯؿٻ  615ٲٹضخ
 83/1/33ثٻ تهٹيت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ضؾيس.

آيييًاهِکاًًَْايفزٌّگيـٌّزيداًطدَياى

همذهِ

«٦بٶٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي زاٶكزٹيبٴ» ثٻ ٲٷٓٹض پبؾر٫ٹيي ثٻ ٶيبظټبي ٲتٷٹٔ ٸ ضقس ذال٢يهت ټهبي ٞطټٷ٫هي زاٶكهزٹيبٴ؛ ؾهبٲبٴ ثركهيسٴ ثهٻ ذٹاؾهتٻټهب ٸ تهالـټهبي
ذٹزاٶ٫يرتٻ ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ٸ ارتٳبٖي زاٶكزٹيي؛ حٳبيت ٸ ټسايت ايٵ ٪طٸٺ اظ ٗٞبٮيتٽب زض رٽت ٶي٭ ثٻ اضظقٽبي ٲتٗبٮي اؾالٲي؛ اضت٣بء ؾهُح ټٳ٧هبضي رٳٗهي
ٸ ثؿٍ ٸ تٗٳيٞ ١طټٷ ٩ٲكبض٦ت زض اٲٹض زاٶك٫بٺټب؛ تإؾيؽ ٸ ت٣ٹيت ٶٽبزټبي ٲسٶي ٸ ٚيطزٸٮتي ٸ ٢بٶٹٶٳٷهسي حهٹظٺ ٗٞبٮيهتټهبي ٞطټٷ٫هي زاٶكهزٹيبٴ ثطاؾهبؼ
يٹاثٍ ٲٷسضد زض آييٵٶبٲٻ حبيط ٦ٻ اظ ايٵ پؽ ثٻ اذتهبض آييٵٶبٲٻ ٶبٲيسٺ ٲيقٹز ،زض زاٶك٫بٺټب ٗٞبٮيت ٲيٶٳبيٷس.
هبدُ  .1تؼبسيف
1ـ  .1وبًَىّبي فشٌّگي داًطدَيبى:

ٶٽبزټبيي زاٶكزٹيي ټؿتٷس ٦ٻ زض ٢بٮت يٹاثٍ ايٵ آييٵٶبٲٻ زض ظٲيٷٻټبيي اظ ٢جي٭٢ :هطآٴ ٸ ٖتهطت؛ ازثهي؛ ٞهيٯٱ ٸ ٖ٧هؽ؛ ٲٹؾه٣ي؛ ټٷطټهبي ٶٳبيكهي؛ ټٷطټهبي
تزؿٳي؛ نٷبيٕ زؾتي؛ ٞطټٷ ٩ٸ اٶسيكٻ (ٲُبٮٗهبت ٞطټٷ٫هيٟ٪ ،هت ٸ ٪هٹي تٳهسٴټهب ،ايطاٶ٫هطزي ٸ رٽهبٶ٫طزي ٸ )...ٸ ارتٳهبٖي (ٲحهيٍ ظيؿهت؛ آؾهيتټهبي
ارتٳبٖي ،اٲساز ٸ ٗٞ )...بٮيت ٲيٶٳبيٷس ٸ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ اذتهبض ٦بٶٹٴ ٶبٲيسٺ ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .1تك٧٭ټبيي ٦ٻ ظٲيٷٻ ٗٞبٮيت آٶٽب ٖٯٳي ،نٷٟي ،ٸضظقي ٸ ؾيبؾي اؾت اظ قٳٹ ٬ايٵ آييٵٶبٲٻ ذبضد ثٹزٺ ٸ اظ آييٵٶبٲٻټبي ٲطثٹَٻ تجٗيت ٲيٶٳبيٷس.
تجػشُ  .2اٲ٧بٴ ٗٞبٮيت ظيط ٪طٸٺ ټبي ٲتٗسز ثهب ٖٷهٹاٴ قهبذٻ ٦هبٶٹٴ ثهٻ نهٹضت ٲؿهت٣٭ زض ټطيه ٥اظ ٦بٶٹٶٽهب ٸ ټٳچٷهيٵ قهبذٻټهبي ٦هبٶٹٴټهبي ٞطټٷ٫هي زض
زاٶك٧سٺټبي پطا٦ٷسٺ ٸ ٸاحسټبي تبثٗٻ زاٶك٫بٺټب ٸرٹز زاضز ٸ ٦ٯيٻ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ ٦بٶٹٴټب اٖٱ اظ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ايٵ آييٵٶبٲهٻ ٸ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ټهبي ت٧ٳيٯهي
آٴ زض قبذٻټبي ٦بٶٹٴ ٶيع نبز ٠ٸ الظٰاالرطا اؾت.
تجػشُ  .3زض نٹضت اؾت٣طاض زاٶك٧سٺ ټب ٸ ٸاحسټبي تبثٗٻ ي ٥زاٶك٫بٺ زض قٽطټبي ٲزعا ،اٲ٧بٴ تك٧ي٭ ٦بٶٹٴ ثههٹضت ٲؿهت٣٭ اظ ٲط٦هع زض ٸاحهسټبي ٲهص٦ٹض
ٸرٹز زاضز.
 2ـ  .1اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ
ٲزٳٹٖٻاي اؾت ٲ٧تٹة قبٲ٭ :اټسا ،ٜقطح ٸْبي ،ٝتك٧يالت ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټب ٸ ٲ٣طضات ارطايهي ٸيهػٺ يه٦ ٥هبٶٹٴ ٦هٻ زض ٢بٮهت يهٹاثٍ ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ٸ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ت٧ٳيٯي آٴ تٹؾٍ ټيإت ٲاؾؽ ٦بٶٹٴ تسٸيٵ ٲيقٹز.
تجػشُ :ايٵ اؾبؾٷبٲٻ پؽ اظ تإييس ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ٸ تهٹيت زض ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٦بٶٹٴ الظٰاالرطا اؾت.

 3ـ ًٖ .1ٹ ٦بٶٹٴ
ثٻ ټطي ٥اظ زاٶكزٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ زض زاٶك٫بٺ ٲح٭ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ اَال ٠ٲيقٹز ٦ٻ ٲُبث ١ايٵ آييٵٶبٲٻ ثسٸٴ ٲحسٸزيت ثٻ ًٖٹيت ٦بٶٹٴ زضٲهيآيٷهس ٸ
زض چبضچٹة اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ثٻ ٗٞبٮيت ٲيپطزاظٶس .حسا٢٭ تٗساز اًٖبء رٽت ٗٞبٮيت ي٦ ٥بٶٹٴ  15ٶٟط ٲيثبقس.
تجػشُ :چٷبٶچٻ ًٖٹ ٦بٶٹٴ زض چبضچٹة اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ٗٞبٮيت ٶ٧ٷس ،ثب تهٳيٱ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ (ثٷس ًٖ )1-5ٹيت ٸي ٮٛٹ ذٹاټس قس.
 4ـ  .1هدوغ ػوَهي وبًَى:

قٹضايي اؾت ٲتك٧٭ اظ اًٖبء ٦بٶٹٴ ٦ٻ رٯؿبت آٴ ثٻ ٲٷٓٹض تهٹيت اؾبؾٷبٲٻ ٸ آييٵٶبٲٻټبي زاذٯي ٦بٶٹٴ ٸ تٛييطات آٶٽب ،اٶتربثبت اًٖبي قهٹضاي ٲط٦هعي
٦بٶٹٴ ،تسٸيٵ اٸٮٹيتټب ٸ زضيبٞت ٪عاضـ ٗٞبٮيت ؾبالٶٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ٸ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتټبي آٶٽب ثٻ َٹض ٖبزي حسا٢٭ ؾبٮي ي٧جبض ٸ ثٻ َٹض ٞهٹ٠اٮٗهبزٺ
ثط اؾبؼ زٖٹت قٹضاي ٲط٦عي يب ثٻ پيكٷٽبز اًٖبء ٦بٶٹٴ ،تك٧ي٭ ٲيقٹز .رٯؿبت ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ثب حًٹض حهسا٢٭

اًٖهبء ،ضؾهٳي اؾهت ٸ ٲههٹثبت آٴ ثهب

ضؤي ا٦خطيت ٶؿجي حبيطيٵ ٲٗتجط اؾت.
تجػشُ  .1زض نٹضت ٖسٰ ضؾٳيت رٯؿبت ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ،رٯؿٻ ٞٹ ٠ثبيس حسا٦خط زٸ ټٟتٻ ثٗس تك٧ي٭ ٪طزز .ايٵ رٯؿٻ ثب ټط تٗساز اظ اًٖبء ضؾٳي ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .2تهٹيت تٛييطات اؾبؾٷبٲٻ ثب ضؤي حبيطيٵ ،اٲ٧بٴ پصيط اؾت ٸ ټط٪ٹٶٻ اٖٳب ٬تٛييطات تٹؾهٍ ٲزٳهٕ ٖٳهٹٲي زض اؾبؾهٷبٲٻ تإييهس قهسٺ ٦هبٶٹٴ ،ثبيهس زض
چبضچٹة آييٵٶبٲٻ نٹضت ٪يطز .زض نٹضتي ٦ٻ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي تٛييطات اٖٳب ٬قسٺ زض اؾبؾٷبٲٻ ضا ٲٛبيط ثب آييٵٶبٲٻ ثساٶس ،ٲ٧ٯ ٝاؾت ٶٓطات ذٹز ضا ثههٹضت
ٲ٧تٹة ٸ ٲؿتس ٬ثٻ ٦بٶٹٴ اضائٻ ٶٳبيس.
تجػشُ  .3زض نٹضت تك٧ي٭ قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ،زثيط ايٵ قٹضا ٲيتٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط زض رٯؿبت ٲزٳٕ ٖٳٹٲي قط٦ت ٶٳبيس.
 5ـ  .1ضَساي هشوضي وبًَى:

قٹضايي اؾت ٲتك٧٭ اظ  5ٶٟط اًٖبء ٦بٶٹٴ ٦ٻ ٲُبث ١ٲٟبز ٲٷسضد زض ايٵ آييٵٶبٲٻ (ٲبزٺ  )3ثٻ ٲٷٓٹض ثطٶبٲٻضيهعي ٸ ارهطاي ؾيبؾهتټهب ٸ اٸٮٹيهتټهبي ٲههٹة
٦بٶٹٴ ،تٹؾٍ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٦بٶٹٴ اٶتربة ٲيقٹٶس ٸ ٸْبي ٝآٴ ٲُبث ١اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ تٗييٵ ٲي٪طزز.
 6ـ  .1قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ:
قٹضايي اؾت ٲتك٧٭ اظ زثيطاٴ ٦بٶٹٴ ټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٸ زثيط قٹضا ٦ٻ ْط ٜحسا٦خط ي٧ٳبٺ پؽ اظ اثال٘ ٶٽبيي ايٵ آيهيٵٶبٲهٻ زض نهٹضت ٸرهٹز حهسا٢٭ 3
٦بٶٹٴ زض زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲي٪طزز ٸ اظ ايٵ پؽ ثٻ اذتهبض «قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب» ٶبٲيسٺ ٲيقٹز.

هبدُ  .2ضَاثظ تطىيل ٍ غذٍس هدَص وبًَى

1ـ  .2حسا٢٭  3ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴ ٖال٢ٳٷس ثٻ ٗٞبٮيت ٞطټٷ٫ي ٦ٻ حسا٢٭  14ٸاحس زضؾي ضا ٪صاضٶهسٺ (ٸيهػٺ زٸضٺ ٦هبضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾهي) ٸ زض زٸ ؾهب٪ ٬صقهتٻ
ح٧ٱ ُٗ٢ي ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٲٷزط ثٻ ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست  1ٶيٳؿب ٬يب ثيكتط ضا ٶساقتٻ ثبقٷس ،ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ټيإت ٲاؾهؽ ،ت٣بيهبٶبٲٻ ذهٹز ضا ٲجٷهي ثهط
تك٧ي٭ ٦بٶٹٴ زض ي٧ي اظ ظٲيٷٻټبي ٲٷسضد زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اضائٻ ٶٳبيٷس .اؾبؾٷبٲٻ پيكٷٽبزي ٦بٶٹٴ ٸ اټسا ٜتك٧ي٭ آٴ ثبيس ثهٻ پيٹؾهت
ت٣بيبٶبٲٻ اضائٻ ٪طزز.
 2ـ  .2ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜحسا٦خط  35ضٸظ پؽ اظ زضيبٞت ٸ حجت ت٣بيبٶبٲٻ ،ٶؿجت ثٻ نسٸض ٲزهٹظ تإؾهيؽ ٦هبٶٹٴ ٸ يهب اٖهالٰ ٦تجهي
زالي٭ ٖسٰ نسٸض ٲزٹظ ٲُبث ١ثٷس ( )6-3ايٵ آييٵٶبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس.
تجػشُ :زض نٹضت ٖسٰ ضؾيس٪ي ثٻ ت٣بيبٶبٲٻ تإؾيؽ ٦بٶٹٴ زض ٲٽٯت ٲ٣طض يب ٖسٰ اٖالٰ ٦تجي زالي٭ ٖسٰ نسٸض ٲزٹظ تٹؾٍ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ،ټيهإت ٲاؾهؽ
ٲيتٹاٶس ٲطاتت اٖتطاو ذٹز ضا حسا٦خط ْط 15 ٜضٸظ پؽ اظ پبيب ٲٽٯت ضؾيس٪ي ،ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اٖالٰ ٶٳبيس .قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾهت
حسا٦خط ْط ٜي ٥ٲبٺ ٶؿجت ثٻ ثطضؾي اٖتطاو ٶبٲٻ ټيإت ٲاؾؽ ٸ نسٸض ضؤي ٶٽبيي ثهٹضت ٦تجي ا٢ساٰ ٶٳبيس.
 3ـ  .2ضشايظ غذٍس هدَص ثشاي وبًَى ثِ ضشح صيش هيثبضذ:

اٮ )ٝټيإت ٲاؾؽ ٦بٶٹٴ ثبيس ٸارس قطايٍ ٲٷسضد زض ثٷس ( )6-1ايٵ آييٵٶبٲٻ ثبقس.
ة) زض ؾبذتبض پيكٷٽبزي اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ثبيس ٦ٯيٻ ارعاء ٸ اض٦بٴ ٶٓيط اًٖبء ٦بٶٹٴ ،ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٦بٶٹٴ ،قٹضاي ٲط٦هعي ٦هبٶٹٴ ٸ زثيهط ٦هبٶٹٴ ٲُهبث ١ثهب
ٲٟبز ايٵ آييٵٶبٲٻ پيفثيٷي قٹز.
د) زض ظٲيٷٻ ٲٹضز ت٣بيب ،زض ټٳبٴ زاٶك٫بٺ٦ ،بٶٹٴ يب قبذٻ ٦بٶٹٶي ٲكبثٽي ٦ٻ ثب ٲزٹظ ضؾٳي ٲسيطيت ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ ٗٞبٮيهت ٲهيٶٳبيهس ،ٸرهٹز ٶساقهتٻ
ثبقس.
 4ـ  .2ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٶٳيتٹاٶس ثسٸٴ اؾتٷبز ثٻ ي٧ي اظ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ثٷس ( )6-3ايٵ آييٵٶبٲٻ تك٧ي٭ ٸ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ضا ٚيط ٲزبظ اٖالٰ ٦ٷس.
5ـ .2زض نٹضتي ٦ٻ ٲت٣بييبٴ ٶؿجت ثٻ ضؤي نبزضٺ تٹؾٍ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ٲُبث ١ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲٗتطو ثبقس ،ٲيتٹاٶٷس ْط ٜحهسا٦خط  15ضٸظ پهؽ اظ زضيبٞهت
اثال٘ ٦تجي ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ،زٞبٖيبت ذٹز ضا تؿٯيٱ ٸي ٶٳبيس .ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط  15ضٸظ پؽ اظ زضيبٞت ٸ حجهت اٖتهطاو ٶبٲهٻ ٦تجهبً زض ايهٵ
ذهٹل اٖالٰ ٶٓط ٶٽبيي ٶٳبيس.
6ـ .2چٷبٶچٻ ٲت٣بييبٴ ٶؿجت ثٻ اٖالٰ ٶٓط ٶٽبيي ٲٗتطو ثبقٷس ٲيتٹاٶٷس ْط ٜحسا٦خط  15ضٸظ پؽ اظ زضيبٞت اٖالٰ ٦تجي ،اٖتطاو ٶبٲٻ ذٹز ضا ټٳطاٺ ٲؿهتٷسات
ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ تؿٯيٱ ٶٳبيٷس .قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜي ٥ٲبٺ ثب تك٧ي٭ رٯؿٻ ٶؿجت ثٻ ثطضؾي اٖتطاو ٶبٲهٻ ٸ نهسٸض ضؤي
ٶٽبيي ثهٹضت ٲ٧تٹة ا٢ساٰ ٶٳبيس .ضؤي قٹضاي ٞطټٷ٫ي زض چبضچٹة ايٵ آييٵٶبٲٻ الظٰاالرطا اؾت.

7ـ .2پؽ اظ نسٸض ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ،ټيإت ٲاؾؽ ٦بٶٹٴ ثبيس اظ َطيٞ ١طاذٹاٴ ٖٳٹٲي ٸ ٶهت اَالٖيٻ زض ؾُح زاٶك٫بٺ ا٢ساٰ ثٻ ًٖٹ٪يطي ضؾهٳي ٶٳهٹزٺ
ٸ ْط ٜحسا٦خط  6ٲبٺ پؽ اظ زضيبٞت ٲزٹظ ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي اٸٮيٵ ٲزٳهٕ ٖٳهٹٲي ثهب حًهٹض ٶٳبيٷهسٺ ٲهسيطيت ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ ،رٽهت تههٹيت اؾبؾهٷبٲٻ ٸ
ثط٪عاضي اٶتربثبت قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس .زض نٹضت ٖسٰ ا٢ساٰ زض ٲٽٯت ٲ٣طض ،ٲزٹظ نبزض قسٺ ٞب٢س اٖتجبض ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .1چٷبٶچٻ زض ٲٽٯت ٲ٣طض ،تٗساز اًٖبء ٦بٶٹٴ ثٻ حس ٶهبة تك٧ي٭ ٦بٶٹٴ ( 15ٶٟط) ٶطؾس ،ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ٲٯٛي ذٹاټس قس.
تجػشُ ٦ .2ٯيٻ ٲٽٯتټب ٸ ظٲبٴټبي پيفثيٷي قسٺ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ،ايبٰ تُٗيالت ٶٹضٸظ ٸ تبثؿتبٴ ضا قبٲ٭ ٶٳيقٹز.
هبدُ  .3ضَساي هشوضي وبًَى:

1ـ .3اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ اظ َطي ١اٶتربثبت ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٦بٶٹٴ اظ ٲيبٴ اًٖبء ضؾٳي زاضاي قطايٍ ظيط ثطاي ٲست ي٥ؾهب ٬ٲُهبث ١اؾبؾهٷبٲٻ ٦هبٶٹٴ
اٶتربة ٲي٪طزٶس:
اٮ )ٝحسا٢٭  14ٸاحس زضؾي ٪صضاٶسٺ ثبقس« .ٸيػٺ زاٶكزٹيبٴ ٲ٦ ُٕ٣بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي»
ة) تب پبيبٴ زٸضٺ ٗٞبٮيت قٹضا ،زاٶكزٹ ثبقٷس.
د) زض ٶيٳؿب٢ ٬ج٭ اظ ت٣بيبي ًٖٹيت زض قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ،ٲكطٸٌ ٶكسٺ ثبقٷس.
ز) ْط ٜزٸ ؾب ٬اذيط زض ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ح٧ٱ ُٗ٢ي ٲٷزط ثٻ ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست ي ٥ٶيٳؿب ٬يب ثيكتط ٶساقتٻ ثبقٷس.
2ـ .3زض ٦بٶٹٴټبيي ٦ٻ زاضاي قبذٻ ٦بٶٹٶي ٲيثبقٷس ،ټطي ٥اظ قبذٻټب ثهٹضت رسا٪بٶٻ ا٢ساٰ ثٻ ثط٪عاضي رٯؿٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٸ اٶتربة اًٖبء قٹضاي قهبذٻ
٦بٶٹٴ ٶٳٹزٺ ٸ اًٖبء قٹضاټبي ٲٷترت ټطي ٥اظ قبذٻټب ،ثب ثط٪عاضي اٶتربثبت رسا٪بٶٻ ،اظ ٲيبٴ ذٹز قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ضا اٶتربة ٲيٶٳبيٷس.
3ـ .3رٯؿبت قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ حسا٢٭ ٲبټي ي٧جبض ثب حًٹض حسا٢٭  4ٶٟط اظ اًٖبء تك٧ي٭ ٲيقٹز ٸ ٲهٹثبت آٴ ثهب ضؤي ا٦خطيهت ٶؿهجي حبيهطيٵ ٲٗتجهط
اؾت.
تجػشُ٦ :ٯيٻ ٲهٹثبت ٦بٶٹٴ ثبيس ٲٷُج ١ثب اؾبؾٷبٲٻ ٦بٶٹٴ ،ؾيبؾتټب ،اٸٮٹيتټب ٸ ثطٶبٲٻټبي ٦ٯي ٲهٹة ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٸ ٲهٹثبت قٹضاي ټٳهبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب
ثبقس.
4ـ .3زض اٸٮيٵ رٯؿٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ،اًٖبء قٹضا ي ٥ٶٟط ضا اظ ٲيبٴ ذٹز ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ٦بٶٹٴ اٶتربة ٸ ثٻ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ٲٗطٞي ٲيٶٳبيٷس .زثيط ٦هبٶٹٴ
ٲؿاٸٮيت ثطٶبٲٻ ضيعي رٯؿبت قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي ٲهٹثبت آٴ ،قط٦ت زض رٯؿبت قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ٸ اضائٻ ٪عاضـ ٲؿهتٳط ثهٻ آٴ
قٹضا ٸ پي٫يطي ٲهٹثبت قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ضا ٖٽسٺزاض ٲيثبقس .ټٳچٷيٵ ٲؿاٸٮيت ٦ٯيٻ اٲٹض ح٣ٹ٢ي ،ازاضي ٸ ٢بٶٹٶي ٦بٶٹٴ ثط ٖٽسٺ زثيط آٴ اؾت.
هبدُ  .4ضَساي ّوبٌّگي وبًَىّب:

1ـ .4زض نٹضت ٸرٹز حسا٢٭ ٦ 3بٶٹٴ زض زاٶك٫بٺ ٲُبث ١ايٵ آييٵٶبٲٻ ،ٲسيط ٞطټٷ٫ي ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜي٧ٳبٺ ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب،
ا٢ساٰ ٶٳبيس .زثيطاٴ ٦بٶٹٴټبي ٲٹرٹز زض اٸٮيٵ رٯؿٻ ايٵ قٹضا  3ٶٟط اظ زاٶكزٹيبٴٞ ،بض٘اٮتحهيالٴ ٸ يب ٦بضقٷبؾبٴ (زاضاي حهسا٢٭ ٲهسض٦ ٤بضقٷبؾهي) زاٶكه٫بٺ ضا ٦هٻ
زاضاي ؾٹاث ١ثطرؿتٻ ٸ اضظٶسٺاي زض حٹظٺ ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ٲيثبقٷس ثٻ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٗطٞي ٲيٶٳبيٷس ٸ ٲسيط ٞطټٷ٫ي يه ٥ٶٟهط اظ ايكهبٴ ضا ثهطاي ٲهست
ي٥ؾب ٬ثٻ ؾٳت زثيط قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ٲٷهٹة ٲي٦ٷس.

2ـ .4ٸْبي ٝقٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
 .1ايزبز ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ٦بٶٹٴټبي زاٶك٫بٺ ٸ ثطٶبٲٻضيعي رٽت ٗٞبٮيتټبي ٲكتط ٤ٲيبٴ ٦بٶٹٴټبي ٲرتٯ ٝزاٶك٫بٺ
 .6تسٸيٵ ؾيبؾتټب ،اٸٮٹيتټب ٸ ثطٶبٲٻټبي ٦ٯي ٦بٶٹٴټب ٸ تٗييٵ ٲيعاٴ اٖتجبضات ٲٹضز ٶيبظ ٦بٶٹٴټب ٸ اضائٻ پيكٷٽبزات ثٻ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
 .3ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٦بٶٹٴټب اظ رٽت ٲُبث٣ت ٲهٹثبت ٸ ثطٶبٲٻټبي ارطايي ثب آييٵ ٶبٲهٻ ٸ ٲ٣هطضات ٦هبٶٹٴ ٸ ضؾهيس٪ي ثهٻ ترٯٟهبت ٦هبٶٹٴټهب ٲُهبث ١ايهٵ
آييٵٶبٲٻ
 .4ايزبز تؿٽيالت الظٰ رٽت ثط٢طاضي اضتجبٌ ٦بٶٹٴټبي زاٶك٫بٺ ثب ؾبيط ٶٽبزټبي ٞطټٷ٫ي ٸ زاٶكزٹيي زاذ٭ ٸ ذبضد زاٶك٫بٺ
3ـ .4قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴ ټب ټط ٲبٺ حسا٢٭ ي ٥رٯؿٻ ثط٪عاض ذٹاټس ٦طز ٸ رٯؿهبت آٴ ثهب حًهٹض زٸ ؾهٹٰ اًٖهبء ضؾهٳيت زاقهتٻ ٸ ٲههٹثبت آٴ ثهب ضؤي
ا٦خطيت حبيطيٵ ٲٗتجط اؾت.
4ـ .4ٲهٹثبت قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب پؽ اظ تإييس ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶكه٫بٺ الظٰاالرهطا اؾهت .ٲهسيطيت ٞطټٷ٫هي ٲٹْه ٝاؾهت ٶٓهطات ذهٹز ضا زض ٲهٹضز
ٲهٹثبت ْط ٜحسا٦خط ي ٥ټٟتٻ ثٻ زثيط قٹضا اٖالٰ ٶٳبيس .زض نٹضت ضز ٲهٹثٻاي ،زالي٭ ضز ثبيهس حهسا٦خط ْهط 15 ٜضٸظ ثهٻ َهٹض ٲؿهتٷس ٸ ٲؿهتس ٬ثهٻ قهٹضاي
ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب اضائٻ قٹز .پؽ اظ ثطضؾيټبي الظٰ زض نٹضت ٖسٰ تٹا ،١ٞٲ ٹيٹٔ ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ رٽهت حه٭ اذهتال ٜاضرهبٔ ٲهيقهٹز .قهٹضاي
ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜحسا٦خط ي٥ٲبٺ ضؤي ٶٽبيي ضا نبزض ٶٳبيس.
5ـ٦ .4ٯيٻ ٲ٧بتجبت قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ثب اٲًبي زثيط آٴ ٲٗتجط ٲيثبقس.

هبدُ ً .5حَُ سسيذگي ثِ تخلفبت وبًَى:

1ـ .5زض نٹضتي ٦ٻ ٦بٶٹٴ پبيجٷس ثٻ انٹ ٬ٲٷسضد زض آييٵٶبٲٻ ٦بٶٹٴټب ٸ اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ٦بٶٹٴ يب ٲهٹثبت ٲٗتجط ٦بٶٹٴ ٶجبقس ،ٲترٯ ٝقٷبذتٻ ٲيقهٹز قهٹضاي
ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ٲطرٕ اٸٮيٻ ثطضؾي ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ٦بٶٹٴټب زض چبضچٹة ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲيثبقس .آضاء نبزضٺ تٹؾهٍ قهٹضاي ټٳهبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب پهؽ اظ
تإييس ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط ٶٽبيي آييٵٶبٲٻ الظٰ االرطا اؾت.
تجػشُ  .1زض نٹضت ٸرٹز ٦ٳتط اظ ؾٻ ٦بٶٹٴ زض زاٶك٫بٺ ،ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ٲؿت٣يٳبً ايٵ ٲؿاٸٮيت ضا ٖٽسٺزاض ذٹاټس قس.
تجػشُ  .2زض نٹضت ثطضؾي ترٯٟبت ي٦ ٥بٶٹٴ زض قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ،زثيط ٦بٶٹٴ ٲطثٹَٻ ٞب٢س ح ١ضؤي ٲيثبقس.
2ـ .5چٷبٶچٻ ٦بٶٹٴ رٯؿٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ؾبالٶٻ ذٹز رٽت تٗييٵ اًٖبء قٹضاي ٲط٦عي ضا زض ٲٹٖس ٲ٣هطض (ٲٷهسضد زض اؾبؾهٷبٲٻ ٦هبٶٹٴ) ثط٪هعاض ٶ٧ٷهس ،قهٹضاي
ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴ ټب ٲٹْ ٝاؾت يٳٵ نسٸض اذُبض ٦تجي ثٻ ٦بٶٹٴ ،حسا٦خط ٲست  6ٲبٺ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي ٲٽٯت زټس تهب ٶؿهجت ثهٻ ثط٪هعاضي اٶتربثهبت زض ٲزٳهٕ
ٖٳٹٲي ا٢ساٰ ٶٳبيس .زض نٹضتي٧ٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي ٲزٳٕ ٖٳٹٲي زض ٲٽٯهت ٲ٣هطض تٗٯه٭ ٶٳبيهس ،قهٹضاي ټٳهبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب يهٳٵ تٗٯيه١
قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ،ا٢ساٰ ثٻ ثط٪عاضي رٯؿٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ذٹاټس ٶٳٹز.
3ـ .5زض نٹضتي ٦ٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ زٸ ٲبٺ ٲتٹاٮي يب ؾٻ ٲبٺ ٚيطٲتٹاٮي تك٧ي٭ رٯؿٻ ٶسټس ،يٳٵ زضيبٞت اذُبض ٦تجي اظ قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب15 ،
ضٸظ ٞطنت زاضز ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي رٯؿٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس .زض نٹضت ٖسٰ ا٢ساٰ الظٰ زض ٲٽٯت ٲ٣طض ،قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټهب يهٳٵ اٶحهال٬
قٹضاي ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜحسا٦خط ي٥ٲبٺ ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٞٹ٠اٮٗبزٺ رٽت اٶتربة اًٖبء قٹضاي ٲط٦عي رسيس ا٢ساٰ ٦ٷس.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ پؽ اظ زضيبٞت اذُبض ٦تجي ،زض ٲٽٯت ٲ٣طض تك٧ي٭ رٯؿٻ زټس ،زض ربي٫بٺ ذٹز اث٣بء ٲيقهٹز ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض
ترٯ ٝقٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب آٴ ضا ٲٷح٭ ٶٳٹزٺ ٸ ٲُبث ١ثٷس ( )5-3رٽت ثط٪عاضي ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٞٹ٠اٮٗبزٺ ا٢ساٰ ذٹاټس ٶٳٹز.
4ـ .5چٷبٶچٻ  ٦بٶٹٴ زض چبضچٹة اټسا ٜٸ ٸْبي ٝٲٷسضد زض اؾبؾٷبٲٻ ٸ ٲهٹثبت ٲٗتجط ذٹز ٖٳ٭ ٶ٧ٷس ،زثيط ٦بٶٹٴ تٹؾهٍ قهٹضاي ټٳهبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب ٲهٹضز
ؾاا٢ ٬طاض ٲي٪يطز ٸ زض نٹضت ٲٹرٻ ٶجٹزٴ زالي٭ اضائٻ قسٺ تٹؾٍ زثيط ،قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ثٻ ٦بٶٹٴ اذُبض ٦تجي ذٹاټس زاز.
5ـ .5چٷبٶچٻ قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ٚيطٗٞب ٬ثٹزٴ ي٦ ٥بٶٹٴ ضا زض َٹ ٬ي ٥تطٰ تحهيٯي ثط اؾبؼ ازاٲٻ اضائٻ قسٺ ٲٹرٻ ٶساٶس ،يٳٵ نهسٸض اذُهبض ٦تجهي،
ٲست  6ٲبٺ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ٲٽٯت ذٹاټس زاز تب ٶؿجت ثٻ تطٲيٱ ٗٞبٮيتټبي ٦بٶٹٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس .زض ٚيط ايٷهٹضت قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټهب يهٳٵ نهسٸض
اذُبض ٦تجي زٸٰ ثٻ ٦بٶٹٴ ،قٹضاي ٲط٦عي ٦بٶٹٴ ضا ٲٷح٭ ٶٳٹزٺ ٸ ٲُبث ١ثٷس ( )5-3ٶؿجت ثٻ ثط٪عاضي ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ٞٹ ٠اٮٗبزٺ ا٢ساٰ ذٹاټس ٶٳٹز.
6ـ .5زض نٹضتي ٦ٻ تٗساز اًٖبء ضؾٳي ٦بٶٹٴ اظ  15ٶٟط ٦ٳتط قٹز٦ ،بٶٹٴ ٲٽٯت زاضز زض ٲست  1ٲبٺ ٶؿجت ثٻ تطٲيٱ اًٖهبء ذهٹز ا٢هساٰ ٶٳبيهس؛ زض ٚيهط ايٷههٹضت ثهب ضؤي
قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ٸ تإييس ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ،ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ٮٛٹ ذٹاټس قس.
7ـ .5زض نٹضتي ٦ٻ ٦بٶٹٴ زض زٸضٺ ٗٞبٮيت ي ٥ؾبٮٻ ذٹز زض ټط ي ٥اظ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ثٷسټبي ( )5-6تب ( )5-5ايٵ آييٵٶبٲٻ  3اذُبض ٲكبثٻ (ترٯه ٝٲٹيهٹٔ
ي ٥ثٷس) يب  5اذُبض ٚيطٲكبثٻ زضيبٞت ٶٳبيس ،ثب ضؤي قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ٦بٶٹٴټب ٸ تإييس ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ،ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ٮٛٹ ذٹاټس قس.

تجػشُ :ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٶٳيتٹاٶس ثسٸٴ اؾتٷبز ثٻ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ي٧ي اظ ثٷسټبي ( )5-6ٸ ( )5-7ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲزٹظ ٗٞبٮيت ٦بٶٹٴ ضا ٮٛٹ ٶٳبيس.
هبدُ  .6سبص ٍ وبس هبلي ٍ پطتيجبًي وبًَىّب:

1ـ .6ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ٦ٯيٻ اٲٹض ازاضي ،ٲبٮي ٸ پكتيجبٶي ٦بٶٹٴټبي ٲٹيٹٔ ايٵ آييٵٶبٲٻ ضا ثٻ زضذٹاؾت زثيط قٹضاي ټٳهبټٷ٫ي ٦هبٶٹٴټهب
ٲُبث ١تك٧يالت ٲٹرٹز زض ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٖٽسٺزاض قٹز.
تجػشُ  .1زض نٹضت اٲ٧بٴ ،ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي ٲيتٹاٶس زثيطذبٶٻ ٲؿت٣ٯي ضا ثطاي اٲٹض ٦بٶٹٴټب ايزبز ٶٳبيس ٸ اظ ټٳ٧بضي ٦بضٲٷهساٴ٦ ،بضقٷبؾهبٴ ٸ يهب زاٶكهزٹيبٴ
زاٶك٫بٺ رٽت اٶزبٰ اٲٹض ٲحٹٮٻ ثٽطٺ ٪يطز.
تجػشُ  .2زض زاٶك٫بٺټبيي ٦ٻ زاٶك٧سٺټب ٸ ٸاحسټبي تبثٗٻ پطا٦ٷسٺ آٶٽب زاضاي ٦بٶٹٴ يب قبذٻ ٦بٶٹٴ ٲيثبقس زض نٹضت ت٣بيهب ،الظٰ اؾهت اٖتجهبضات ٸ اٲ٧بٶهبت
ٗٞبٮيت آٶٽب ثهٹضت ٲؿت٣٭ تإٲيٵ ٪طزز.
2ـ .6الظٰ اؾت ثٹزرٻ ٸ اٖتجبضات ٲٹضز ٶيبظ ٸ ټعيٷٻټبي ٲتطتت ثط ايٵ آييٵٶبٲٻ زض ثٹزرٻ تٟهيٯي ؾبالٶٻ زاٶك٫بٺ پيفثيٷي ٸ اظ ٲح٭ اٖتجبضات ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ
تإٲيٵ ٪طزز ٸ ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس زض نٹضت اٲ٧بٴ اظ ٦ٳ٥ټبي ؾبيط زؾت٫بٺټب ٶيع ثٽطٺٲٷس قٹز.
تجػشُ :ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ثهٹضت ؾبالٶٻ ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيت اظ ٦بٶٹٴ ټبي ٗٞب ،٬اظ ٲح٭ اٖتجهبضات ٞطټٷ٫هي ٲجهبٮٛي ضا ثهٻ ٖٷهٹاٴ ٦ٳه ٥زض اذتيهبض
ٲسيطيت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٢طاض ذٹاټس زاز.
هبدُ  .7ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫ي ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٲطرٕ تٟؿيط ايٵ آييٵٶبٲٻ ٸ تسٸيٵ ٸ تهٹيت زؾهتٹضاٮٗٳ٭ټهبي ت٧ٳيٯهي آٴ ٲهيثبقهس ٸ ٸْيٟهٻ
ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي آييٵٶبٲٻ ضا زض زاٶك٫بٺټب ٖٽسٺزاض اؾت.
هبدُ ٦ .8بٶٹٴټبيي ٦ٻ ٢ج٭ اظ اثال٘ آييٵٶبٲٻ زض زاٶك٫بٺټب ٗٞب ٬ثٹزٺاٶس ٲٹْٟٷس ْط ٜحسا٦خط  6ٲبٺ ٸيٗيت ذٹز ضا ثب ٲٟبز آييٵٶبٲٻ حبيط ٲٷُج ١ٶٳبيٷس.
هبدُ  .9ايٵ آييٵٶبٲٻ زض ي ٥ٲ٣سٲٻ 9 ،ٲبزٺ 31 ،ثٷس ٸ  19تجهطٺ زض تبضيد  85/11/14ثٻ تهٹيت ٸظيط ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي ضؾهيس ٸ ثهٻ ٲٷٓهٹض ارهطاي
ُٗ٢ي ثٻ ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي شيطثٍ اثال٘ قس.

ضَاتظًاظزتزفؼاليتّايضَراّايصٌفيداًطدَييٍاحذّاي
داًطگاّيداًطگاّْاٍهؤسساتآهَسشػالي
هصَب615خلسِهَرخ6383/1/33ضَرايػالياًقالبفزٌّگي

همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض يبثُٻٲٷس ٦طزٴ ٸ ٶٽبزيٷٻ قسٴ ٲكبض٦ت زاٶكزٹيبٴ زض ٶٓبٰ تهٳيٱؾبظي ،ثطٶبٲٻضيعي ٸ ٶٓبضت ثط حؿهٵ ارهطاي اٲهٹض ضٞهبټي زاٶكهزٹيبٴ ،قهٹضاټبي
نٷٟي زاٶكزٹيي ٸاحسټبي زاٶك٫بټي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲٹؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲُبث ١ايٵ يٹاثٍ تك٧ي٭ ٲيقٹٶس ٸ ٗٞبٮيت ٲي٦ٷٷس.

هبدُ  .6قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ،ٲط٦ت اظ رٳٗي اظ زاٶكزٹيبٴ ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي اؾت ٦ٻ ثهٻ ٲٷٓهٹض ثٽجهٹز ٸيهٗيت اٲهٹض ضٞهبټي ٸ نهٷٟي ،تٗبٲه٭ ٲيهبٴ
زاٶكزٹيبٴ ٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺ ،اٞعايف آ٪بټي ايكبٴ ثٻ ح٣ٹ ٠ٸ ٲؿئٹٮيتټبي ضٞبټي ٸ نٷٟي ،ت٣ٹيت ٶ٣ف زاٶكزٹيبٴ زض تٹؾٗٻ ٗٞبٮيهتټهبي ضٞهبټي ٸ نهٷٟي ،زض
ټط ٸاحس زاٶك٫بټي تك٧ي٭ ٲي٪طزز ٸ ٲتٷبؾت ثب قطايٍ ٲتٟبٸت ټط ٸاحس زاٶك٫بټي زض زاذ٭ ٸاحس ٲطثٹَٻ ٸ ثطاي آٴ ٸاحس ٗٞبٮيت ٲي٦ٷس.
تجػشُ  .6ٲٷٓٹض اظ ٸاحس زاٶك٫بټي زاٶك٧سٺ ،ذٹاث٫بٺ ،ٲط٦ع آٲٹظقي ه زضٲبٶي ٸ ٸاحس يب ٲط٦ع زاٶك٫بټي ٲطؾٹٰ اؾت.
تجػشُ  .7اًٖبي قٹضاي نٷٟي ټط ٸاحس يب ضؤي ٲؿت٣يٱ زاٶكزٹيبٴ ټٳبٴ ٸاحس اٶتربة ٲيقٹٶس.
هبدُ  :7قٹضاي نٷٟي ټط ٸاحس زاٶك٫بټي نطٞبً ثٻ ٗٞبٮيت زض اٲٹض ضٞبټي ٸ نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ټٳبٴ ٸاحس ٲيپطزاظز ٸ ٸْيٟٻ ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي اٲٹض ضٞهبټي
ٸ نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ٸ اٶٗ٧بؼ ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ضٞبټي ٸ نٷٟي آٶبٴ ٸ پي٫يطي ح٭ آٶٽب اظ َطي ١ٲؿئٹالٴ شيطثٍ ٸاحس زاٶك٫بټي ٲطثٹَٻ ضا ثطٖٽسٺ زاضز.
تجػشُ ٗٞ :6بٮيت زض قٹضاي نٷٟي ٦بٲالً زاٸَٯجبٶٻ اؾت.
تجػشُ  .7اٲٹض ضٞبټي ٸ نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ٖجبضتٷس اظ :اٲٹض تٛصيٻ ٸ ذٹاث٫بٺ اٲهٹض ذهسٲبتي اظ ٢جيه٭ :زٞهبتط ت٧خيهط ،ٸاٰټهبي زاٶكهزٹيي ،اٲهٹض ٦ٳه ٥آٲٹظقهي ٸ
تزٽيعات آٲٹظقي ،ذسٲبت ٸ ًٞبټبي ٸضظقي ٸ ضٞبټي.
تجػشُ  .8اٲٹض ضٞبټي ٸ نٷٟي زاٶكزٹيبٴ قبٲ٭ زٸ ثرف اذتهبني ټط ٸاحس زاٶك٫بټي ٸ ٲكتط ٤ټط زاٶك٫بٺ اؾت .ثطاي ٶٓبضت ثطحؿٵ ارطاي اٲٹض ٲكهتط،٤
٦ٳيتٻ ټٳبټٷ٫ي اٲٹض ضٞبټي ٸ نٷٟي ٲكتط ٤ٲط٦ت اظ ؾٻ تب ټٟت ٶٟط اظ ٲٷترجبٴ ٶٳبيٷس٪بٴ قٹضاټبي نٷٟي ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ثٻ تٷبؾت تٗساز ٸاحسټب تكه٧ي٭
ٲيقٹز .رٯؿبت ايٵ ٦ٳيتٻ ثب حًٹض ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٸ زض ٲح٭ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ثط٪عاض ٲيقٹز.
هبدُ  .8زاٶكزٹيي ،نطٞبً زض اٲٹض نٷٟي ٸ ضٞبټي ټٳبٴ ٸاحس زاٶك٫بټي ٗٞبٮيت ٲي٦ٷهس ٸ ٗٞبٮيهت زض اٲهٹض ٞطټٷ٫هي ،ضؾهبٶٻاي ،ؾيبؾهي ٸ ٖٯٳهي ثطٖٽهسٺ ؾهبيط
ٲزٳٹٖٻټبي ٢بٶٹٶي ٲطتجٍ ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .9زض ټط زاٶك٫بٺ ثطاي ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيت ٸ ٖٳٯ٧طز قٹضاټبي نٷٟي ٸاحسټبي آٴ زاٶك٫بٺ ،ارطاي ايٵ ٲههٹثٻ ٸ آيهيٵٶبٲهٻ قهٹضاټبي نهٷٟي زاٶكهزٹيبٴ ٸ
ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ،ټيإتي تك٧ي٭ ٲيقٹز .اًٖبي ايٵ ټيإت ٖجبضتٷس اظ :ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي ،ضئهيؽ ٶٽهبز ٶٳبيٷهس٪ي ٲ٣هبٰ ٲٗٓهٱ ضټجهطي زض زاٶكه٫بٺ يهب

ٶٳبيٷسٺ ٸي ،ٲٗبٸٴ ٲبٮي ه ازاضي زاٶك٫بٺ يب ٖٷٹاٴ ٲكبثٻ ،ٲسيط٦٭ اٲٹض ز اٶكزٹيي ،ٲسيط٦٭ اٲٹض ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ ٸ زٸ تهٵ اظ ٶٳبيٷهس٪بٴ ٦ٳيتهٻ ټٳهبټٷ٫ي اٲهٹض
ضٞبټي ٸ نٷٟي ٲكتط ٤زاٶك٫بٺ.
هبدُ  ::زض ټط زؾت٫بٺ (ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ،ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي) «ټيإت ٲط٦عي ٶهبْط ثهط قهٹضاټبي
نٷٟي زاٶكزٹيي» تك٧ي٭ ٲي قٹز ٦ٻ اًٖبي آٴ ضا ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ټط زؾت٫بٺ ،ٲسيط٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذه٭ ،ٲهسيط٦٭ اٲهٹض ٞطټٷ٫هي ،ضئهيؽ نهٷسٸ ٠ضٞهبٺ
زاٶكزٹيي ،يب ثؿت ټبيي ٶٓيط آٴ زض زؾت٫بټٽب ،زٸ تٵ اظ ٲٗبٸٶبٴ زاٶكزٹيي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بټب ٸ زٸ تٵ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٦ٳيتٻټبي اٲهٹض ٲكهتط ٤زاٶكه٫بټٽب ٸ ٲٗهبٸٴ
پكتيجبٶي يب ٲبٮي ټط زؾت٫بٺ تك٧ي٭ ٲيزټٷس.
هبدُ ; .ټيإت ٲط٦عي ٶبْط ثط قٹضاټبي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ټط زؾت٫بٺ ٸْيٟٻ تزسيسٶٓط ثط آضاي ټيإت ٶهبْط ثهط قهٹضاټبي نهٷٟي زاٶكهزٹيي تزسيهسٶٓط ٸ تٟؿهيط
آييٵٶبٲٻ قٹضاټبي نٷٟي زاٶكزٹيي ٸ ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ټيئت ٶبْط زاٶك٫بٺ ضا ثطٖٽسٺ زاضز.

هبدُ < .آييٵ ٶبٲٻ ارطايي ايٵ يٹاثٍ ثب ٲحتٹا ٸ ق٧٭ ٸاحس زض رٯؿٻ ٲكتط ٤زؾت٫بټٽبي شيطثٍ ،ضئيؽ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ
ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب ٸ زثيط قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ْط ٜٲست زٸ ٲبٺ ثٻ تهٹيت ٶٽبيي ٲيضؾس ٸ پؽ اظ اثال٘ اظ ؾٹي ٸظيط ٸ
يب ضئيؽ زؾت٫بٺ ٲتجٹٔ ،الظٰاالرطا اؾت .ايٵ يٹاثٍ ٲكتٳ٭ ثط  3ٲبزٺ ٸ  5تجهطٺ زض رٯؿٻ  615ٲٹضخ  83/1/33ثٻ تهٹيت قٹضاي
ٖبٮي

اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ضؾيس.

آئييًاهِضَرايصٌفيداًطدَياىداًطگاُّاٍهزاکشآهَسشػالي

همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض ت٣ٹيت حًٹض زاٶكزٹيبٴ زض اٲط ٲكبض٦ت ،تهٳيٱؾبظي ،ثطٶبٲٻضيعي ٸ ټٳ٧بضي زض اٲط ٶٓبضت ثط ٶحهٹٺ ارهطاي ٢هٹاٶيٵ نهٷٟي ٸ ضٞهبټي زاٶكهزٹيي،
قٹضاټبي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ثب حٳبيت زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض ٸ ثطاؾبؼ ٲٟبز ايٵ آييٵ ٶبٲٻ تك٧ي٭ ٲي٪طزز.
هبدُ  .6اّذاف

 .6-6اضت٣بء ؾُح ٲكبض٦ت ٸ تٹؾٗٻ ٗٞبٮيتټبي ٢بٶٹٶٳٷس زاٶكزٹيي زض اٲٹض نٷٟي ٲطثٹٌ ثٻ ذٹزقبٴ
 .6-7ټٳ٧بضي زض حؿٵ ارطاي ٲ٣طضات اٲٹض نٷٟي زاٶكزٹيي
8ـ .6ايزبز ټٳسٮي زض ثيٵ زاٶكزٹيبٴ ٸٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺټب ٸ آقٷبيي ثيكتط آٶبٴ ثب ٸاٗ٢يتٽب ٸ ٲك٧الت ي٧سي٫ط ٸ ايزبز ًٞبي ٲكبض٦ت ٸ ټٳ٧بضي
9ـ .6ت٣ٹيت اضظقٽبيي چٹٴ ضٸحيٻ ذٹزثبٸضي ٸ اٖتٳبز ثٷٟؽ ،تٗبٸٴ ٸ ٦بض رٳٗي ٸ ٲكبض٦ت ٢بٶٹٶٳٷس زض رٽت تؿٽي٭ ٞطآيٷس ارتٳبٖي قسٴ زاٶكزٹيبٴ
:ـ .6تالـ ثٻ ٲٷٓٹض ټطچٻ ثٽتط ٦طزٴ اٲٹض ٲٗيكتي ،ضٞبټي ٸ آٲٹظقي زاٶكزٹيبٴ ٸ ٦ٳ ٥ثٻ ايزبز قطايٍ ٸ ًٞبي ٲٷبؾت رٽهت تحههي٭ٗٞ ،بٮيهت ٸ ؾه٧ٹٶت
زاٶكزٹيبٴ
هبدُ  . 7وليبت ٍ تؼبسيف

6ـ .7اٲٹض نٷٟي نطٞبً ثٻ ٲزٳٹٖٻاي اظ اٲٹض ارتٳبٖي ،ٲٗيكتي ٸ ضٞبټي زاٶكزٹيبٴ زض ظٲيٷٻ ذٹاث٫بٺټب ،ؾبٮٵټبي ٚصاذٹضي ،اقتٛب ،٬تٗبٸٶيټب ،ايهبة ٸ شټهبة،
ذسٲبت ٦ٳ ٥آٲٹظقي ٸ ح٣ٹ ٠ٲتطتت ثطآٶٽب اَال ٠ٲيقٹز .ٸ زاٶكزٹيبٴ ًٖٹ قٹضا تٷٽب زض چبضچٹة ٞٹ ٠ٲزبظ ثٻ ٗٞبٮيت ټؿتٷس.
 .7-7قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ټط زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي زٸٮتي ٦كٹض (اٖٱ اظ حًٹضي ٸ ٶيٳٻ حًٹضي) ثٻ قٹضايي ٟ٪تٻ ٲيقهٹز ٦هٻ اًٖهبي آٴ ضا
زاٶكزٹيبٴ ضٸظاٶٻ ٸ قجبٶٻ ټٳبٴ زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲيزټس.
8ـ . 7قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ نطٞبً زاضاي ٶ٣ف ٲكٹضتي ٸ ٶٓبضتي اؾت ٸ ټط٪ٹٶٻ ټٳ٧بضي زض اٲٹض ارطايي زاٶك٫بٺ ثب تٹا ١ٞٸ تهٹيت ٲسيطيت زاٶكه٫بٺ ٸ زض
چبضچٹة قطح ٸْبي ٝٲٷسضد زض آئيٵ ٶبٲٻ ذٹاټس ثٹز.
9ـٗٞ .7بٮيتټب ٸ ٲهٹثبت قٹضاي نٷٟي ٶجبيس ٶبٞي ٢ٹاٶيٵ ٸٲ٣طضات ٲهٹة ٦كٹض ٸ يب ٲ٣طضات ٸ آييٵٶبٲٻټبي زاٶك٫بٺ ثبقس.
:ـ .7ٸاحس زاٶك٫بټي ثط ٲجٷبي ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ ثٻ ي ٥زاٶك٧سٺ ٸ يب ي ٥ؾبذتٳبٴ ذٹاث٫بټي اَال ٠ٲيقٹز.
;ـ .7زض ٲزتٳٕټبي ذٹاث٫بټي ٲتك٧٭ اظ چٷس ؾبذتٳبٴ زض ي ٥ٲحٹَٻ تٷٽب ي ٥ٸاحس قٹضاي نٷٟي تك٧ي٭ ٲي٪هطزز ٦هٻ ثٗٷهٹاٴ ٶٳبيٷهسٺ ٦ه٭ زاٶكهزٹيبٴ آٴ
ٲزتٳٕ ٗٞبٮيت ذٹاټس زاقت.
<ـ .7ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ زاضاي ي ٥زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي اؾت ٦ٻ پؽ اظ تهٹيت ٲٟبز آٴ زض قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ ٢بث٭ ارطا ٲيثبقس.
هبدُ  .8اسوبى ٍ تطىيالت
6ـ .8ضَساي غٌفي ٍاحذ داًطگبّي:

زاٶكزٹيبٴ ټط ٸاحس زاٶك٫بټي (اٖٱ اظ زاٶك٧سٺ ٸ ذٹاث٫بٺ) ثط حؿت رٳٗيت آٴ ٸاحس اظ َطي ١اٶتربثبت  3تهب  66تهٵ ضا ثٗٷهٹاٴ اًٖهبي انهٯي ٸ ٖٯهي اٮجهس٬
قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ آٴ ٸاحس ثطاي ٲست ي٧ؿب ٬ثط ٲي٪عيٷٷس ،تٗساز اًٖبي قٹضاي نٷٟي ټط ٸاحس ثطحؿت رسٸ ٬شي٭ تٗييٵ ٲيقٹز.

تؼذاد حذالل ًبهضدّب

تؼذاد اػضبي

تؼذاد ًوبيٌذُ

خوؼيت ٍاحذ داًطگبّي

5

6

3

ً 633فط ٍ ووتط

3

6

5

333ا636

63

4

3

533ا336

63

4

3

6533ا536

65

4

66

ً 6536فط ٍ ثاكتط

ػليالجذل

6ه6ه .3اًٖبي قٹضا زضاٸٮيٵ رٯؿٻ ذٹز ي ٥تٵ ضا ثٗٷٹاٴ زثيط ثطٲي٪عيٷٷس ٦ٻ ٸْيٟٻ زٖٹت اظ اًٖب ثطاي تكه٧ي٭ ٸ ازاضٺ رٯؿهبت ،اثهال٘ ٲههٹثبت ٸ اٲًهبي
ٲ٧بتجبت ٲطثٹَٻ ضا ثطٖٽسٺ ذٹاټس زاقت.
4ه6ه .3زض نٹضت تٳبي٭ ا٦خطيت ٸاحسټبي ذٹاث٫بټي قٹضاي نٷٟي ذٹاث٫بٺټب (ثٻ ت٧ٟي ٥ذٹاث٫بٺټبي ذٹاټطاٴ ٸ ثطازضاٴ ٸ ٲتهإټٯيٵ) ٲتكه٧٭ اظ ٶٳبيٷهس٪بٴ
ٸاحسټبي ذٹاث٫بټي تك٧ي٭ ٲيقٹز.
3ه6ه .3تٗييٵ حس ٶهبة اًٖب ثطاي ضؾٳيت يبٞتٵ رٯؿبت ،اذص تهٳيٳبت ٸ چ٫ٹٶ٫ي ربي٫عيٷي اًٖبي ٖٯي اٮجس ٬ثزبي اًٖبي ضؾٳي قٹضا زض زؾهتٹضاٮٗٳ٭
ارطايي ذٹاټس آٲس.
7ـ .8ضَساي غٌفي داًطدَيبى داًطگبُ:

6ه4ه .3قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ ٲط٦ت اظ ٶٳبيٷس٪بٴ اًٖبي قٹضاټبي نٷٟي ٸاحسټبي زاٶك٫بټي اؾت ٦هٻ ثهٻ ٲٷٓهٹض ايزهبز ټٳهبټٷ٫ي زض ثهيٵ قهٹضاټبي
نٷٟي ٸاحسټب ٸ ٲسيطيت زاٶك٫بٺ ثطاي ٲست ي٧ؿب ٬ثب تط٦يت شي٭ اٶتربة ٸ ٲٗطٞي ٲيقٹٶس:
 زٸ ٶٳبيٷسٺ اظ ؾٹي قٹضاي نٷٟي ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي زذتطاٴ زٸ ٶٳبيٷسٺ اظ ؾٹي قٹضاي نٷٟي ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي پؿطاٴ ي ٥ٶٳبيٷسٺ اظ ؾٹي قٹضاي نٷٟي ټط زاٶك٧سٺ4ه4ه .3اًٖبي قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ زض اٸٮيٵ رٯؿٻ ذٹز تٷٽب ي ٥تٵ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ثطٲي٪عيٷٷس ٦ٻ ٸْيٟٻ زٖٹت اظ اًٖهب ثهطاي تكه٧ي٭ ٸ ازاضٺ
رٯؿبت ،اثال٘ ٲهٹثبت ٸ اٲًبي ٲ٧بتجبت ٲطثٹٌ ضا ثطٖٽسٺ ذٹاټس زاقت.
هبدُ  .9ضشايظ ػضَيت داًطدَيبى دس ضَساّب (اًتخبة ضًَذگبى)

6ـ .9ٶساقتٵ ح٧ٱ ُٗ٢ي زض ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي زض ظٲيٷٻټبي آٲٹظقي ٸ اذال٢ي
7ـ٪ .9صضاٶسٴ حسا٢٭  62ٸاحس زضؾي زض ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي ٸ يب  1ٸاحس زضؾي زض ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي اضقس.

8ـ .9حسا٢٭ ٲٗس٦ ٬٭ زاٶكزٹ زض زٸضٺ ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي  63ٸ ثطاي ٲ٣بَٕ ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطي ترههي  65ٲيثبقس.
9ـ .9ٶساقتٵ ٲكطٸَي زض آذطيٵ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٢ج٭ اظ ثط٪عاضي اٶتربثبت
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض ٶيٳؿب ٬آذط ؾب ٬تحهيٯي ذٹز ټؿتٷس ٶٳيتٹاٶٷس ٶبٲعز ًٖٹيت زض قٹضا قٹٶس.
تجػشُ  .7زض ذٹاث٫بٺټبيي ٦ٻ ؾب٦ٷيٵ آٶٽب  ٍ٣ٞٸضٸزيټبي آٴ ؾب ٬تحهيٯي ٲيثبقٷس ٶيبظي ثٻ احطاظ قطٌ ثٷس 4ه 2ٸ 3ه 2ٶيؿت.
تجػشُ  :8زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٢جالً ٶيع زاٶكزٹي ټٳبٴ زاٶك٫بٺ ثٹزٺ ثبقس زض اٸٮيٵ ؾب ٬تحهيٯي ٶيبظي ثٻ احطاظ قطٌ ثٷس4ه 2ٸ 3ه 2ٶيؿت.
تجػشُ  :9اًٖبء قٹضاي نٷٟي ي ٥ٸاحس زاٶك٫بټي حًٖ ١ٹيت زض قٹضاټبي نٷٟي ؾبيط ٸاحسټب ضا ٶساضٶس اٲب ًٖٹيت آٶٽب زض ؾبيط تكه٧٭ټهب ٸ اٶزٳهٵټهبي
ٖٯٳي ٸ ٦بٶٹٶٽبي ټٷطي ٸ ٞطټٷ٫ي ثالٲبٶٕ اؾت.
تجػشُ  .:چٷبٶچٻ ټطي ٥اظ اًٖبي قٹضاي نٷٟي زض ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ زض ظٲيٷٻټبي آٲٹظقي ٸ اذال٢ي ٲح٧ٹٰ قٹٶس ًٖٹيت آٶٽب زض قٹضا ٲٯٛهي
قسٺ ٸ اظ اٞطاز ٖٯياٮجس ٬ثٗٷٹاٴ ربي٫عيٵ اؾتٟبزٺ ٲيقٹز.
هبدُ  . :اًتخبة ضَساّبي غٌفي ٍاحذّب

6ـ .:اًٖبي قٹضاي نٷٟي ټط ٸاحس ٲؿئٹٮيت ثط٪عاضي اٶتربثبت زٸضٺ ثٗس آٴ ٸاحس ضا تحت ٶٓبضت قهٹضاي نهٷٟي زاٶكه٫بٺ ٸ ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي
ثطٖٽسٺ زاضٶس.
7ـ .:حسا٢٭ رٳٗيت زاٶكزٹيي قط٦ت٦ٷٷسٺ زض اٶتربثبت ٸاحسټب ثبيس ثطاثط ثب  33زضنس ٦٭ رٳٗيت زاٶكهزٹيي ٸاحهس ٲطثٹَهٻ ثبقهس .زض نهٹضت ٖهسٰ احهطاظ حهس
ٶهبة ٞٹ ٠اٶتربثبت ثبَ٭ ٲيثبقس ٸ ٲيثبيس ظٲبٴ ثط٪عاضي اٶتربثهبت ٲزهسز اظ ؾهٹي قهٹضاي نهٷٟي زاٶكه٫بٺ تٗيهيٵ قهٹز .زض نهٹضت تكه٧ي٭ ٶكهسٴ قهٹضاي نهٷٟي
زاٶكزٹيبٴ ،تٗييٵ ظٲبٴ ثط٪عاضي اٶتربثبت ٲزسز ثطٖٽسٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ذٹاټس ثٹز.
8ـ .:اٶتربثبت قٹضاټب زض ټطؾب ٬تٷٽب ي٧جبض ٸ زض ٲبټٽبي ٲٽط ٸ آثبٴ نٹضت ٲيپصيطز.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ قٹضاي نٷٟي ٸاحس اظ اٶتربة ٦ٳيتٻ ثط٪عاضي اٶتربثبت زٸضٺ ثٗس اؾتٷ٧ب ٜٸضظز ،ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ ٲٹْه ٝاؾهت
ټيإتي ضا ثطاي ثط٪عاضي اٶتربثبت تٗييٵ ٶٳبيس.
9ـ .:رعئيبت چ٫ٹٶ٫ي ثط٪عاضي اٶتربثبت قٹضاټبي نٷٟي ضا زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ تٗييٵ ٲي٦ٷس.
هبدُ ;  .ضشح ٍظبيف

6ـ; .ٸْبي ٝقٹضاي ٸاحس:
 . 6ثطضؾي ٸ زؾتٻ ثٷسي ٲك٧الت نٷٟي زاٶكزٹيبٴ آٴ ٸاحس.
 . 4رٳٕ آٸضي ٸ رٳٕثٷسي پيكٷٽبزټبي انالحي زاٶكزٹيبٴ زضثبضٺ ٲؿبئ٭ نٷٟي ذٹز ٸ اٶت٣ب ٬آٴ ثٻ قٹضاي نٷٟي زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲؿئٹالٴ ٸاحس زاٶك٫بټي
 . 3ٶٓبضت ثط اٲٹض نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ٸاحس زاٶك٫بټي
 . 2ټٳ٧بضي ثب ٲؿئٹالٴ ٸاحس زاٶك٫بټي زض رٽت ثٽجٹز اضايٻ ذسٲبت ثٻ زاٶكزٹيبٴ
 . 5ايزبز ټٳبټٷ٫ي زض ثيٵ ٗٞبٮيتټبي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ

 . 1تٗييٵ ټيإت ثط٪عاضي اٶتربثبت زٸضٺ ثٗس َج ١زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٲهٹة
تجػشُ :قٹضاټب ٲيتٹاٶٷس ثطاي اٶزبٰ قطح ٸْبي ٝذٹز َج ١ٲٟبز زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٶؿجت ثٻ ايزبز ٦ٳيتٻټبيي ثٻ ٲٷٓٹض پي٫يطي ٸْبي ٝٲحٹٮٻ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
7ـ; .ٸْبي ٝقٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ:
 .6ايزبز ټٳبټٷ٫ي الظٰ ٲيبٴ قٹضاټبي نٷٟي ٸاحسټبي زاٶك٫بټي ثب حٹظٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي
 .4ثطضؾي پيكٷٽبزټبي ٸاحسټب ٸ اٶت٣ب ٬آٴ ثٻ ٲسيطيت زاٶك٫بٺ
 .3تهٹيت زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٲٹيٹٔ ثٷس 3ه 4اظ ٦ٯيبت آييٵٶبٲٻ
تجػشُ :زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٲٹ٢ت قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ تٹؾٍ ٲٗبٸٶت زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي تهسٸيٵ ٸ پهؽ اظ تكه٧ي٭ اٸٮهيٵ قهٹضاي نهٷٟي زاٶكهزٹيبٴ
زاٶك٫بٺ ٲٯٛي ٲيقٹز.
 .2ٶٓبضت ثط ثط٪عاضي اٶتربثبت ٸاحسټب
 .5ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبت ٸ ترٯٟبت ٸاحسټب ٸ اضربٔ آٴ رٽت ،اذص تهٳيٱ ثٻ قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ
 .1ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز قٹضاټبي نٷٟي ٸاحسټب ٸ ٲهٹثبت قٹضاي نٷٟي زاٶك٫بٺ
 .3ٶٓبضت ثط ذسٲبت ٲط٦عي زاٶك٫بٺ ٦ٻ قبٲ٭ حب٦ ٬ٯيٻ زاٶكزٹيبٴ ٲيقٹز ٶٓيط٦ :تبثربٶٻ ٲط٦عي ،ؾبٮٵ ٚصاذٹضي ٲط٦عي ٸ...
 .8ٲٗطٞي  2تٵ ثٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ ثطاي اٶتربة زٸ ٶٳبيٷسٺ زاٶكزٹيي ًٖٹ قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ
 .3ټٳ٧بضي ثب ٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺ زضرٽت ثٽجٹز اٲٹض نٷٟي زاٶكزٹيبٴ
هبدُ <ً .ظبست ٍ سسيذگي ثِ تخلفبت

6ـ< .قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲبزٺ  41آئيٵ ٶبٲٻ ٲسيطيت زاٶكه٫بٺ ټهب تكه٧ي٭ قهسٺ اؾهت ثهب ٦ٳه ٥ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي ثهط ٖٳٯ٧هطز
قٹضاټبي نٷٟي ٸاحسټب ٶٓبضت ٲيٶٳبيس.
7ـ< .ٶ٣ف ٶٓبضتي قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٲحسٸز ثٻ ٶٓبضت ث ط ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٲٹيهٹٖٻ ٦كهٹضي٢ ،هٹاٶيٵ ٸ ٲ٣هطضات زاٶكه٫بٺ ٸ آئهيٵ ٶبٲهٻ قهٹضاټبي نهٷٟي
زاٶكزٹيبٴ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ٲهٹة ٲيثبقس.
8ـ< .قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ زض ٲٹضز ترٯٟبت قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ پؽ اظ َطح ٲٹيٹٔ تٹؾٍ ي٧ي اظ قهٹضاټبي نهٷٟي ٸاحهسټب ،ضؾهيس٪ي ٸ
اٖالٰ ٶٓط ٲيٶٳبيس.
9ـ< .قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ زض ٲٹضز ترٯٟبت قٹضاي نٷٟي ٸاحسټب پهؽ اظ َهطح ٲٹيهٹٔ تٹؾهٍ قهٹضاي نهٷٟي زاٶكهزٹيبٴ زاٶكه٫بٺ ضؾهيس٪ي ٸ اٖهالٰ ٶٓهط
ٲيٶٳبيس.
هبدُ =  .ثَدخِ ٍ اػتجبسات

6ـ= .ثٹزرٻ ٲٹضز ٶيبظ قٹضاټب تٹؾٍ قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ پيكٷٽبز ٸ پؽ اظ تإييس ضيبؾت زاٶك٫بٺ اظ ٲح٭ اٖتجبضات زاٶك٫بٺ تإٲيٵ ذٹاټس قس.

تجػشُ :زض نٹضت تك٧ي٭ ٶكسٴ قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ثٹزرٻ ٲٹضز ٶيبظ اظ ؾٹي ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي زاٶكه٫بٺ پيكهٷٽبز ٸ پهؽ اظ تإييهس ضيبؾهت
زاٶك٫بٺ تإٲيٵ ذٹاټس قس.
7ـ= .زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ٲجبٮٛي ضا اظ ٲح٭ اٖتجبضات زاٶك٫بٺ َج ١آئيٵ ٶبٲٻ پطزاذت ح ١اٮعحٳٻ ٦بض زاٶكهزٹيي ثهٻ زاٶكهزٹيبٴ ٗٞهب ٬زض قهٹضاټبي نهٷٟي زض اظاي
ٗٞبٮيت ٲاحط پطزاذت ٶٳبيس.
هبدُ > .آييٵ ٶبٲٻ قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ زض  3ٲبزٺ ٸ  33ثٷس ٸ  3تجهطٺ زض تبضيد  38/3/33ثٻ تهٹيت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيس.

آيييًاهِػوَهيهساتقاتٍرسضيداًطگاُّا
ٍهؤسساتآهَسشػالي

فػل اٍل :وليبت
همذهِ

ي٧ي اظ ضاٺټبي تٗٳيٱ ٸ ٪ؿتطـ ٸضظـ ،ثط٪عاضي ٲؿبث٣ٻ ټهبي ٸضظقهي اؾهت ٦هٻ زض آٴ يهٳٵ حٳبيهت اظ ٗٞبٮيهتټهبي پطٸضقهي ٸ ٲكهبض٦ت زاٶكهزٹيبٴ زض
ضقتٻټبي ٲرتٯ ٝٸضظقي ثٻ ظحٳبت ٲطثيبٴ ٸضظـ ٸ اٲط آٲٹظقي اضد ٶٽبزٺ ٲيقٹز ٸ ٸضظق٧بضاٴ زاٶكزٹ ٶيع اضظيبثي قسٺ ٸ قٷبذت ٸضظقه٧بضاٴ ثهب اؾهتٗساز ثهٻ
ٲٷٓٹض تإٲيٵ پكتٹاٶٻ تيٱټبي ٢ٹي زض ؾُح ٦كٹض ٲيؿط ٲي٪طزز .ٮصا تسٸيٵ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ٲتٷبؾت رٽت ثط٢هطاضي ض٢بثهت ؾهبٮٱ يهطٸضي ثهٹزٺ ٸ ٲؿهبث٣ٻټهبي
ضؾٳي ٸضظقي ثيٵ زاٶكزٹيبٴ َج ١ٲٟبز ايٵ آييٵٶبٲٻ ثٻ َطظ ٲُٯٹثي اٶزبٰ ٲيپصيطز.
تؼشيف

آييٵ ٶبٲٻ ٖٳٹٲي ٲؿبث٣ٻټبي ٸضظقي زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي قبٲ٭ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضاتي اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز ٶٓٱ زض ثط٪هعاضي ٲؿهبث٣ٻټهب تهسٸيٵ
٪طزيسٺ اؾت .زض ايٵ آييٵ ٶبٲٻ اظ ٸاغٺ «ٲؿبث٣ٻ» ثٻ ربي ٲؿبث٣ٻټبي ٸضظقي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي اؾتٟبزٺ ٲيقٹز.
هبدُ  .6ٲؿبث٣ٻټب َج ١ٲ٣طضات ثيٵاٮٳٯٯي ٸ يٹاثٍ زاذٯي ثب ضٖبيت ٲٹاظيٵ ٸ قاٸٴ اؾالٲي اٶزبٰ ٲيپصيطز.
هبدُ  .7ٲؿبث٣ٻټبي زاذٯي زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ ت٧ٟي ٥ثطاي ذٹاټطاٴ ٸ ثطازضاٴ ثطاثط ٲبزٺ 6ايٵ آييٵ ٶبٲٻ تحت ٶٓبضت اٶزٳهٵټهبي ٸضظقهي
شيطثٍ ثط٪عاض ذٹاټس قس.
هبدُ  .8زاٶكزٹاٶي ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض قط٦ت زض ٲؿبث٣بت رٽبٶي ٸ ثيٵاٮٳٯٯي زض اضزٸټبي تساض٦بتي ٸ اٶتربثبتي ٦ٻ اظ َط ٜازاضٺ ٦٭ تطثيت ثسٶي ثط٪هعاض ٲهي٪هطزز
حًٹض زاضٶس زض نٹضتي ٦ٻ ايٵ ٗٞبٮيتٽب ثب اٲتحبٶبت تساذ٭ زاقتٻ ثبقس ٲٗبٸٶيٵ آٲٹظقهي زاٶكه٫بٺټهب ټٳ٧هبضي الظٰ زض ٲهٹضز اٲتحبٶهبت ٸ ٲٹرهٻ ٶٳهٹزٴ ٚيجتٽهبي
زاٶكزٹيبٴ ٸظضق٧بض ضا ثٻ ٖٳ٭ ٲيآٸضٶس.
هبدُ  .9زاٶكزٹيبٶي ٲيتٹاٶٷس زض ٲؿبث٣بت ٸضظقي زاٶك٫بٺټب قط٦ت ٶٳبيٷس ٦ٻ ثط َج ١آييٵ ٶبٲٻ آٲٹظقي ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي زاٶكهزٹي ضؾهٳي قهٷبذتٻ قهسٺ
ثبقٷس.
تجػشُ  .6قط٦ت زاٶكزٹيبٴ ؾبيط ٲاؾؿبت آٲٹظقي ٖبٮي ٦ٻ اظ َطي٦ ١ٷ٧ٹض ؾطاؾطي پصيطٞتٻ قسٺاٶس ثب ضٖبيت ٦ٯيٻ يهٹاثٍ ٸ ٲ٣هطضات ٸ ٲٹا٣ٞهت ازاضٺ ٦ه٭
تطثيت ثسٶي زض ٲؿبث٣بت ضؾٳي ثالٲبٶٕ اؾت.
تجػشُ  .7قط٦ت زاٶكزٹيبٴ ذبضري ثبتٹرٻ ثٻ قطايٍ ٲبزٺ  2زض ٲؿبث٣ٻټب ثالٲبٶٕ اؾت( .زاٶكزٹيبٴ ذبضري ٦ٻ زٸضٺ ظثبٴ ضا ٲي٪صضاٶٷهس زاٶكهزٹ ٲحؿهٹة ٶرٹاټٷهس
قس).
تجػشُ  .8ٲ٣طض اؾت زض ټط ضقتٻ ٸضظقي تيٱ زاٶك٫بٺ پيبٰ ٶٹض پؽ اظ اٶزبٰ ٲؿبث٣بت ٲٷُ٣ٻاي يب اٶتربثي اظ ثيٵ ي٧ي اظ ٪طٸٺټبي ؾٻ ٪بٶٻ اٶترهبة ٸ ثهٻ ٲؿهبث٣بت
ؾطاؾطي زاٶك٫بٺټب اٖعاٰ ٪طزز( .ٲٷبَ٪ 63 ١بٶٻ زاٶك٫بٺټبي پيبٰ ٶٹض زض ٢بٮت ٪ 3طٸٺ ٸضظقيَ ،ج٣ٻثٷسي ٪طزيسٺاٶس).

هبدُ  .:زاقتٵ ٦بضت تحهيٯي ثب ثطچؿت حجت ٶبٰ تطٰ ٲطثٹَهٻ ٸ اضايهٻ ٲٗطٞهي ٶبٲهٻ ٦هٻ ثهٻ تإييهس ٸ اٲًهبء ٲٗهبٸٴ آٲٹظقهي زاٶكه٫بٺ ضؾهيسٺ رٽهت قهط٦ت زض
ٲؿبث٣ٻټبي زاذٯي اٮعاٲي اؾت.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض ٶيٳؿب ٬اٸٞ ٬بض٘اٮتحهي٭ ٲيقٹٶس تب آذط اؾٟٷس ٲبٺ ټٳبٴ ؾب ٬ٸ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض تيطٲبٺ ٞبض٘اٮتحهي٭ ٲيقٹٶس تب اٸ ٬ٲٽطٲبٺ حه١
قط٦ت زض ٲؿبث٣بت ضا زاضٶس.
تجػشُ  .7زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثٻ زالي٭ ٲك٧الت آٲٹظقي ٸ اٶًجبَي اظ تحهي٭ ٲٷٕ ٪طزيسٺ يب زض ٲطذهي تحهيٯي ثهٻ ؾهط ٲهيثطٶهس ،حه ١قهط٦ت زض ٲؿهبث٣بت ضا
ٶساضٶس.
تجػشُ  .8زض نٹضت ٣ٞساٴ يب ٲرسٸـ ثٹزٴ ٦بضت زاٶكزٹيي ٲٗطٞي ٶبٲٻ ضؾٳي ٖ٧ؽ زاض اظ ؾٹي آٲٹظـ زاٶك٫بٺ ٲتجٹٔ ٲال ٤ذٹاټس ثٹز.
هبدُ ; .زاٶكزٹيبٶي ح ١قط٦ت زض ٲؿبث٣ٻټب ضا زاضٶس ٦ٻ اظ ٶٓط ؾالٲت ٸ تٷسضؾتي ثٻ تإييس پعق ٥ٲٗتٳس زاٶك٫بٺ ٲطثٹَٻ ضؾيسٺ ثبقٷس.
هبدُ < .زاٶكزٹيبٴ ٲيٽٳبٴ ٲيثبيؿت اظ زاٶك٫بٺ ٲح٭ تحهي٭ زض ٲؿبث٣بت ضؾٳي قط٦ت ٶٳبيٷس.
تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٴ ٲيٽٳبٴ ثٻ قطَي ٲيتٹاٶس زض ٲؿبث٣ٻ قط٦ت ٶٳبيٷس ٦ٻ زاٶكزٹيبٴ تٳبٰ ٸ٢ت زاٶك٫بٺ ٲيعثبٴ ثبقس.
تجػشُ  .7زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ تطٰ تبثؿتبٶي ضا زض ٚيط اظ زاٶك٫بٺ ذٹز ٲي٪صضاٶٷس زاٶكزٹي ٲيٽٳبٴ ٲحؿٹة ٶرٹاټٷس قس.
تجػشُ  .8زض ٲؿبث٣بت ضٞت ٸ ثط٪كت ٦ٻ تب پبيبٴ ؾب ٬تحهيٯي ازاٲٻ ذٹاټس زاقت زاٶكزٹيبٴ ٲيٽٳهبٴ ٲزهبظ ټؿهتٷس تهب ازاٲهٻ ٲؿهبث٣بت ضا اظ زاٶكه٫بٺ ٲجهساء قهط٦ت
ٶٳبيٷس.

فػل دٍم :همشسات ثبصيْب ٍ ضشايظ ضشوت وٌٌذگبى

هبدُ = .زض ٲؿبث٣ٻټبي ٢ٽطٲبٶي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض ټط زاٶكزٹ ح ١قط٦ت زض حسا٦خط زٸ ضقتٻ ٸضظقي ضا زاضز.
هبدُ >٦ .ٯيٻ ٲطثيبٶي ٦ٻ تيٱټبي ٸضظقي ضا ثٻ ٶحٹي ٲطثي٫طي ٲيٶٳبيٷس ثبيس ٸارس قطايٍ ٸ آ٪بٺ ثٻ اٲٹض ٸضظقي ضقتٻ ٲٹضزٶٓط ثبقٷس.
تجػشُ :ٲطثيبٴ تيٱټبي ٸضظقي ثبيس زاضاي تحهيالت زاٶك٫بټي زض ضقتٻ تطثيت ثسٶي ٸ يب ٦بضت ٲطثي٫طي ٲٗتجط ثبقٷس.
هبدُ  .61ؾطپطؾت تيٱ اٖعاٲي ثبيس اظ اًٖبء ضؾٳي زاٶك٫بٺ ٲطثٹَٻ ثٹزٺ ٸ ٲؿاٸٮيت ٦بٲ٭ زاٶكزٹيبٴ زض َٹ ٬اضزٸ ٸ ٲؿبث٣ٻټب ثٻ ٖٽسٺ ٸي ٲيثبقس.
تجػشُ :زض ٲؿبث٣بتي ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲتٳط٦ع زض چٷس ضقتٻ ٸ اٮٳپيبزټبي ٸضظقي ثط٪عاض ٲيقٹز ثبيؿتي ټط زاٶك٫بٺ ٖالٸٺ ثط ؾطپطؾت ټهط تهيٱ يه ٥ٶٟهط ثهٻ ٖٷهٹاٴ
ؾطپطؾت ٦٭ ٦بضٸاٴ تٗييٵ ٸ ٲٗطٞي ٶٳبيس.
هبدُ  .66ؾطپطؾت ٸ ٲطثي تيٱ قط٦ت ٦ٷٷسٺ ،ح ١قط٦ت ثٻ ٖٷٹاٴ ٸضظق٧بض ٸ يب ً٢بٸت زض آٴ زٸضٺ اظ ٲؿبث٣ٻټب ضا ٶساضٶس.
تجػشُ  .6زض ټط زٸضٺ اظ ٲؿبث٣ٻټب يٞ ٥طز ٶٳيتٹاٶس ٲطثي٫طي ثيف اظ ي ٥تيٱ ضا ٖٽسٺزاض ثبقس.
تجػشُ  .7زض ټط زٸضٺ اظ ٲؿبث٣ٻټب يٞ ٥طز ٶٳيتٹاٶس ؾطپطؾتي ثيف اظ ي ٥تيٱ ضا ٖٽسٺزاض ثبقس.
هبدُ  .67ؾطپطؾتبٴ ،ٲطثيبٴ ٸ ٦ٯيٻ ٸضظق٧بضاٴ ٲٹْٟٷس ٲ٣طضات ٸ ٶٓٱ ٲيبزيٵ ٸ اضزٸټبي ٸضظقي ضا ضٖبيت ٶٳبيٷس.
تجػشُ .قطح ٸْبي ٝؾطپطؾتبٴ ٸ ٲطثيبٴ تيٱټبي ٸضظقي َي آييٵ ٶبٲٻ رسا٪بٶٻاي تٗييٵ ٸ ثٻ زاٶك٫بٺټب اثال٘ ذٹاټس قس.

هبدُ  .68ټط٪ٹٶٻ پيكٷٽبز ٸ اٶت٣بز ٲطثٹٌ ثٻ اضزٸ ٸ ٲؿبث٣ٻ ثبيؿتي  ٍ٣ٞاظ َطي ١ؾطپطؾت ٲطثٹَٻ ثٻ ٲؿاٸٮيٵ شيطثٍ ٲٷٗ٧ؽ ٪طزز.
هبدُ ٦ .69ٯيٻ قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ زض ٲؿبث٣بت ثبيس ٲٯجؽ ثٻ ٮجبؼ ٲتحساٮك٧٭ ٸضظقي ثبقٷس ٦ٻ ثط ضٸي آٴ ٶبٰ يب ٶكبٴ زاٶك٫بٺ ٲطثٹَٻ ٲكرم قسٺ ثبقٷس.
هــــــــــــبدُ  .6:ټٳههههههههههههطاٺ زاقههههههههههههتٵ پههههههههههههطچٱ يههههههههههههب آضٰ زاٶكهههههههههههه٫بٺ ٲطثٹَههههههههههههٻ ثههههههههههههب اثٗههههههههههههبز cm175×cm100

ثطاي قط٦ت زض ٲؿبث٣بت زاٶك٫بٺټب اٮعاٲي اؾت.
هبدُ ; .6اضايٻ ٦بضت قط٦ت زض ٲؿبث٣بت ثب ٞٽطؾت ٸضظق٧بضاٴ ثٻ ؾطپطؾت ٲؿبث٣ٻ ټب اٮعاٲي اؾهت زض ٚيهط ايهٵ نهٹضت اظ قهط٦ت ٸضظقه٧بضاٴ زض ٲؿهبث٣ٻټهب
رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ ذٹاټس آٲس.
تجػشُ  .6ٲست اٖتجبض ٦بضت ثطاي ټٳبٴ زٸضٺ اظ ٲؿبث٣بت ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ ٦ .7ٯيٻ ٲٹاضز ٲطثٹَٻ ثٻ اٲٹض ٞٷي ٲؿبث٣بت َي آييٵٶبٲٻ رسا٪بٶٻ٢ ،ج٭ اظ ارطاء ټط ٲؿبث٣ٻ تٽيٻ ٸ ثٻ زاٶك٫بٺټب اثال٘ ذٹاټس قس.

فػل سَم :اهَس هبلي

هبدُ < .6زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲٹْٟٷس ثطاؾبؼ ت٣ٹيٱ اضؾبٮي اظ ؾٹي ازاضٺ ٦٭ تطثيتثسٶي ٸظاضتربٶٻ اٖتجبضات الظٰ ثطاي قط٦ت زض ٲؿبث٣ٻټهبي
ؾطاؾطي ٸ اٮٳپيبز ضا پيفثيٷي ٶٳبيس.
هبدُ = .6ح ١اٮعحٳٻ ٦بزض ثط٪عاضي ٲؿبث٣ٻ ثب ٲٹا٣ٞت ازاضٺ ٦٭ تطثيت ثسٶي َج« ١آييٵٶبٲهٻ پطزاذهت حه١اٮعحٳهٻ ٲههٹثٻ قهٹضاي ٖهبٮي تطثيهت ثهسٶي ٸ ٸضظـ
زاٶك٫بٺټب» پطزاذت ٲي٪طزز.

فػل چْبسمٍ :ظبيف هيضثبى هسبثمبت

هبدُ > .6ٲح٭ ثط٪عاضي ٲؿبث٣ٻټب ثب تٹا ١ٞازاضٺ ٦٭ تطثيت ثسٶي ٸظاضتربٶٻ ٸ زاٶك٫بٺ ٲت٣بيي زض ٲست ظٲبٴ ٲ٣طض تٗييٵ ٲي٪طزز.
هبدُ  .71پيفثيٷيټبي الظٰ زض ظٲيٷٻ اٲٹض ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ثطاي ٸضظق٧بضاٴ ٸ ٦بزض ثط٪عاضي ٲؿبث٣بت ٢ٽطٲبٶي زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض:
اٮ )ٝايزبز زضٲبٶ٫بٺ زض ٲح٭ اضزٸ
ة) پيفثيٷي پعق ٥ٸ پعق٧يبض
د) تٽيٻ ٸؾبي٭ ٦ٳ٧ٽبي اٸٮيٻ زض ٲح٭ ٲؿبث٣ٻ
ز) ټٳبټٷ٫ي ثب ثيٳبضؾتبٶٽبي ٲزبٸض ٲح٭ ٲؿبث٣بت ٦ٻ زاضاي ترههٽبي ٲرتٯ ٝثبقٷس
ټه) پيفثيٷي ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ ٲٹتٹضي ٸ آٲجٹالٶؽ
ٸ) ٦ٷتط ٬ٲح٭ اضزٸ ٸ ٲؿبث٣ٻټب اظ ٶٓط ثٽساقت (ٲ٧بٴ ٲؿبث٣ٻټب ،زؾتكٹيي ،حٳبٰ ،ذٹاث٫بٺ ،ضؾتٹضاٴ ٸ)...
ظ) تساض ٤اٲب٦ٵ ٸ تإؾيؿبت ٲٷبؾت ټط ضقتٻ ٸضظقي
ح) تإٲيٵ ذٹاث٫بٺ ٸ تٛصيٻ ٲٷبؾت ټط ضقتٻ ٸضظقي
ٌ) تساض ٤ٸ ٶكط ثٹٮتٵ ،اضؾب ٬اذجبض ٲؿبث٣بت ثٻ ضؾبٶٻټبي ٪طٸټي ،حجت ٸ يجٍ آٲبض قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ

ي) پيفثيٷي ٸؾبي٭ ضٞت ٸ ثط٪كت ٖٹاٲ٭ ارطايي ٸ ٸضظق٧بضاٴ زض ايبٰ ثط٪عاضي ٲؿبث٣ٻ
 )٤پيفثيٷي ثط ٠ايُطاضي

فػل پٌدن :خَايض ٍ يبدثَدّب

هبدُ  .76رٹايط ثبيس اضظـ ٲٗٷٹي زاقتٻ ٸ ٲٷُج ١ثب ٲ٣طضات آٲبتٹضيؿٱ ثبقس .ثٻ ٸضظق٧بضاٶي ٦ٻ زض ٲؿبث٣ٻټبي اٶٟهطازي يهب تيٳهي ٲ٣هبٰټهبي اٸ ،٬زٸٰ ٸ ؾهٹٰ ضا
٦ؿت ٶٳٹزٺاٶس ،ح٧ٱ ،ٲسا ٬ٸ ثٻ زاٶك٫بٺټبيي ٦ٻ ٲ٣بٰټبي اٸ ،٬زٸٰ ٸ ؾٹٰ ضا ٦ؿت ٶٳٹزٺاٶس ربٰ ٸ ح٧ٱ اټساء ٲي٪طزز.
تجػشُ  .6ٶحٹٺ اُٖبء ٲسا ٬ثٻ تيٱټب ٸ اٞطاز ٸ ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ آٶٽب زض ټط ضقتٻ تٹؾٍ ازاضٺ ٦٭ تطثيتثسٶي َي آييٵ ٶبٲٻ رسا٪بٶٻاي تٗييٵ ٸ اثال٘ ذٹاټس قس.
تجػشُ ٦ .7ٯيٻ يبزثٹزټب ٸ ربٲٽبيي ٦ٻ ثٻ تيٳٽبي قط٦ت٦ٷٷسٺ اُٖبء ٲي٪طزز ٲيثبيؿت زض تطثيتثسٶي زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ ٲطثٹٌ يجٍ ٸ ٶ٫ٽساضي قٹز.
هبدُ  .77ثٻ ؾطپطؾتبٴ ٸ ٲطثيبٴ تيٱټبي اٸ ٬تب ؾٹٰ ح٧ٱ اټساء ٲيقٹز.
هبدُ  .78اظ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ض٦ٹضز ٢ٽطٲبٶي ٦كٹض يب زاٶك٫بٺ ضا ثٽجٹز ثركٷس ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًي تكٹي ١ٸ ٢سضزاٶي ثٻ ٖٳ٭ ذٹاټس آٲس.
هبدُ  .79ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض  42ٲبزٺ ٸ  43تجهطٺ زض چٽبضٲيٵ قٹضاي ٖبٮي تطثيت ثسٶي ٸ ٸضظـ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٦كهٹض ٲهٹضز تزسيهسٶٓط
ٸا ٕ٢ٸ ربي٫عيٵ آييٵ ٶبٲٻ ٢جٯي ٢طاض ٪طٞت ٸ زض تبضيد  32/3/44ثٻ تهٹيت ضؾيس.

دستَرالؼولاردٍّايداًطدَييداًطگاُّا
ٍهؤسساتآهَسشػالي

همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٶكبٌ ضٸحي ،ت٣ٹيت حؽ ذٹزات٧بيي ،آقٷبيي ثب ٲٹاضيج زيٷي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ تح٧يٱ ټٹيت ٲٯي ،تٗٳي ١ثيٷف ٖٯٳي ،ظيبضت اٲب٦ٵ ٲتجط٦هٻ ،زيهساض اظ
ربشثٻټبي َجيٗي ٸ اٲب٦ٵ تٟطيحي ٸ يطٸضت ؾبٲبٶسټي ٸ ٶٓبضت ثط ؾٟطټبي زاٶكزٹيي ثطاي ثٽطٺثطزاضي ٲٷبؾتتط اظ ايٵ ؾٟطټب ،اضزٸټبي زاٶكزٹيي ثب قهطايٍ ٲٷهسضد
زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثط٪عاض ٲيقٹٶس .ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثطاؾبؼ ٲهٹثبت قٹضايٗبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ قطح ظيط تسٸيٵ ٸ اثال٘ ٲيقٹز:
« .1ٲبزٺ ٸاحسٺ ٲ٣طضات ؾٟطټبي زاٶكزٹيي اٮحب٢ي ثٻ آييٵٶبٲٻ ح ّٟحسٸز ٸ آزاة اؾالٲي زض زاٶك٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي» ٲههٹة رٯؿهٻ  535ٲهٹضخ
86/9/65
« .6اټسا ٜٸ ؾيبؾتټبي ٶبْط ثط ثط٪عاضي اضزٸټبي زاٶفآٲٹظي ٸ زاٶكزٹيي» ٲهٹة رٯؿٻ  534ٲٹضخ  ،86/16/5ثٷس  6اظ ٲبزٺ .4

ثخص اٍل :تؼبسيف

هبدُ  .1اضزٸټبي زاٶكزٹيي ،ؾٟط رٳٗي ٪طٸټي اظ زاٶكزٹيبٴ اؾت ٦ٻ ثب ٲزٹظ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثط٪عاض ٲيقٹز.
هبدُ  .2اضزٸټبي زاٶكزٹيي ثٻ زٸ زؾتٻ ت٣ؿيٱ ٲيقٹٶس:
اٮ )ٝاضزٸټبي ٞطټٷ٫ي قبٲ٭ ؾٟطټبي ظيبضتي ،ٸضظقي ،ټٷطي ،ؾيبحتي ٸ قط٦ت زض ركٷٹاضٺټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي.
ة) اضزٸټبي ٖٯٳي :قبٲ٭ قط٦ت زض ٶٳبيك٫بټٽب ٸ ثبظزيسټبي ترههي٦ ،ٷٟطاٶؽټب ،ٶكؿتټب ٸ ثبظزيسټبي ٖٯٳي ٸ ؾٟطټبي آٲٹظقيه پػٸټكي
تجػشُ :ؾٟطټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي (ٲطتجٍ ثب ٸاحسټبي زضؾي) ٦ٻ ثب حًٹض اؾتبز ٸ ٲزٹظ ٪طٸٺ آٲٹظقي زاٶكه٧سٺ ثط٪هعاض ٲهيقهٹز ،اظ قهٳٹ ٬ايهٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ذهبضد
اؾت.
هبدُ  .3اّذاف اسدٍ

اٮ )ٝايزبز ثؿتط ٲٷبؾت ثطاي تٳطيٵ ي ٥ظٶس٪ي زؾتٻرٳٗي ٲٷجٗج اظ اضظـټبي اؾالٲي
ة) ت٣ٹيت ٸ تح٧يٱ ثٷيٻ اٖت٣بزي ،اذال٢ي رٹاٶبٴ
د) ٦ؿت تزطثٻ زض ظٲيٷٻټبي ٲرتٯ ٝارتٳبٖي ،اذال٢ي ٸ ٞطټٷ٫ي
ز) ٦ٳ ٥ثٻ ٞطآيٷس ارتٳبٖي قسٴ ٸ اضت٣بي ٲٽبضتټبي ارتٳبٖي
ټه) ايزبز ظٲيٷٻ ٲٷبؾت ثطاي ضقس ٸ ق٧ٹٞبيي اؾتٗسازټبي ٞطزي
ٸ) اٞعايف آ٪بټيټبي ٖٳٹٲي زض ظٲيٷٻ تبضيد ،رٛطاٞيب ٸ ٞطټٷ ٩ايطاٴ ٸ رٽبٴ ٸ آقٷبؾبظي قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ ثب تبضيد ٸ تٳسٴ ايطاٴ ٸ اؾالٰ
ظ) ٪ؿتطـ ٸ تٗٳي ١ٲٽبضتټبي ٞطزي ٸ اضت٣بي ؾُح ټٹقيبضي ٸ ٢سضت زض ٤ٸ زضيبٞت قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ

ح) رٽت٪يطي ٸيػٺ ثطاي تٗٳي ١ضٸحيٻ ٸَٵذٹاټي ٸ زٮجؿت٫ي ثٻ ٦كٹض
ٌ) آقٷبؾبظي قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ثب قطايٍ ٲٗيكتي ٲطزٰ زض ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ
هبدُ  .4ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ :ټٳٻ ٶٽبزټب ،تك٧٭ټب ،اٶزٳٵټب ٸ ٦بٶٹٴټبي زاضاي ٲزٹظ ٗٞبٮيت ټٳچٷيٵ ٸاحهسټبي ازاضي زاٶكه٫بٺ زض ضاؾهتبي قهطح ٸْهبي ٝذهٹز
ٲيتٹاٶٷس ٲزٹظ ثط٪عاضي اضزٸ زضيبٞت ٦ٷٷس.
هبدُ  .5ؾطپطؾت اضزٸ :ي٧ي اظ زاٶك٫بټيبٴ (زاٶكزٹ ،ټيإت ٖٯٳي يب ي٧ي اظ ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ) اؾت ٦ٻ ثب ٲٗطٞي ثط٪عاض٦ٷٷسٺ ٸ تإييس ٸ اثال٘ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي
ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ؾطپطؾتي اضزٸ ٲٷهٹة ٲيقٹز .رٷؿيت ؾطپطؾت اضزٸ ثبيس ثب رٷؿيت قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ زض اضزٸ ٲُبث٣ت زاقتٻ ثبقس زض ٚيط ايٷهٹضت ٲتإټه٭
ثٹزٴ ؾطپطؾت اضزٸ اٮعاٲي اؾت.
هبدُ  .6ٲح٭ ثط٪عاضي اضزٸ ٸ ٲؿيط آٴ زض اَال ٠ٲ٣طضات ثٻ ٲٷعٮٻ ٲحهسٸزٺ زاٶكه٫بٺ ٲحؿهٹة ٲهيقهٹز ٸ زض ٲهست ثط٪هعاضي اضزٸ ضٖبيهت ٲ٣هطضات اٶًهجبَي
زاٶك٫بٺ ٸ ٲٟبز ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اٮعاٲي اؾت.

ثخص دٍم :ضشايظ ػوَهي ثشگضاسي اسدٍ

هبدُ  .7زض ثط٪عاضي اضزٸټب ،تساض ٤ثطٶبٲٻټب ٲيثبيؿت ثٻ ٶحٹي ثبقس ٦ٻ ٲٷزط ثٻ ت٣ٹيت ٸ ٪ؿتطـ ٲٗيبضټب ٸ اضظـټبي اؾالٲي قٹز.
هبدُ  .8زض ثطٶبٲٻضيعي ٸ ارطاي اضزٸټب ٲيثبيؿت رصاثيت ،تٷٹٔ ،ٶكبٌ ،ٸ قبزاثي ٸ ٶيع ٲكبض٦ت ٗٞبالٶٻ قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز.
هبدُ  .9ثطٶبٲٻټب ٲي ثبيؿت ثب ٶيبظټبي ٖبَٟي ،ارتٳبٖي ٸ رؿٳي قط٦ت ٦ٷٷس٪بٴ زض رٷؿيت ٸ ٲ٣هبَٕ ٲرتٯه ٝتحههيٯي ٲُبث٣هت زاقهتٻ ثبقهس ٸ تٷهٹٔ ٸ تٗهساز
اضزٸټب ثٻ ٶحٹي ٮحبِ ٪طزز ٦ٻ شائ٣ٻ قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ضا پٹقف زټس.
هبدُ  .11زٸضٺټبي آٲٹظقي ٲؿت٣يٱ ٸ ٚيط ٲؿت٣يٱ ٦ٹتبٺ ٲست زض ثطذي اضزٸټبي ذبل ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز.
هبدُ  .11ثط٪عاضي اضزٸټبي زاٶك٫بټي ،ثٻ نٹضت ٲرتٯٍ ٲزبظ ٶٳيثبقس.
هبدُ  .12ظٲبٴ ثط٪عاضي اضزٸ ٶجبيس زض ٶٓٱ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ اذال ٬ايزبز ٦ٷس.
تجػشُ :ٲطرٕ نسٸض اضزٸ ٲي تٹاٶس زض نٹضت يطٸضت ،ٲزٹظ ثط٪هعاضي اضزٸ زض ضٸظټهبي ٗٞهب ٬زاٶكه٫بٺ ضا نهبزض ٦ٷهس .ٲؿهئٹٮيت ضٖبيهت ٲ٣هطضات آٲٹظقهي
زاٶك٫بٺ زض ٲٹضز ٶساقتٵ ٚيجت ثيف اظ حس ٲزبظ ثٻ ٖٽسٺ زاٶكزٹ اؾت.

ثخص سَمٍ :ظبيف ثشگضاسوٌٌذُ ٍ سشپشست اسدٍ

هبدُ  .13ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ ثطاي اذص ٲزٹظ ثبيس زضذٹاؾت ٦تجي حبٸي اَالٖبت ظيط ضا ثٻ ٲطرٕ ٲٷسضد زض ٲبزٺ  66اضائٻ ٦ٷس:
 .1ٶٹٔ اضزٸ (ثطاؾبؼ ٲبزٺ 6 ،)6ه ٲجسؤ ٸ ٲ٣هس3 ،ه تبضيد ضٞت ٸ ثط٪كت4 ،ه ٲؿيط حط٦ت5،ه ٲح٭ ا٢بٲت6 ،ه ٶٹٔ ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ7 ،ه ٶبٰ ؾطپطؾت8 ،هه ٲٷهبثٕ
ٲبٮي9 ،ه ثطٶبٲٻ ضٸظاٶٻ15،ه تٗساز قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ.
ټٳچٷيٵ ي ٥ضٸظ پيف اظ آٚبظ اضزٸ ثبيس اؾبٲي ٸ اٲًبي قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٖٹاٲ٭ ارطايي ثٻ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اضائٻ قٹز.
هبدُ  .14ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸټبي زاذ٭ ٦كٹض ٲيثبيؿت زضذٹاؾت ثط٪عاضي اضزٸ ضا حسا٢٭  65ضٸظ پيف اظ ظٲبٴ پيفثيٷيقسٺ آٚبظ اضزٸ ثٻ ٲطرٕ ٲطثهٹٌ اضائهٻ
٦ٷس.
هبدُ  .15ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸټبي ذبضد ٦كٹض ٲيثبيؿت زضذٹاؾت ثط٪عاضي اضزٸ ضا حسا٢٭  6ٲبٺ پيف اظ ظٲبٴ پيفثيٷيقسٺ آٚهبظ اضزٸ ثهٻ ٲطرهٕ ٲطثهٹٌ اضائهٻ
٦ٷس.
هبدُ  .16ټط٪ٹٶٻ حجت زضذٹاؾت ثط٪عاضي اضزٸ ذبضد اظ ْط ٜظٲبٶي تٗييٵقسٺ زض ٲٹاز  14ٸ  15ثطاي اضزٸټبي زاذه٭ ٸ ذهبضد ٦كهٹض ثهب نهالحسيس ٲطارهٕ
ٲطثٹَٻ ٢بث٭ ثطضؾي اؾت.
هبدُ  .17ثط٪عاض٦ٷٷسٺ ٸ ؾطپطؾت اضزٸ ٲٹْ ٝثٻ ضٖبيت ٲ٣طضات زاٶك٫بٺ ٸ ٲٟبز ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ زض ثط٪عاضي اضزٸ ټؿتٷس.
هبدُ  .18ؾطپطؾت اضزٸ يٳٵ ٖٳ٭ ثٻ قطح ٸْبي ،ٝٲؿئٹٮيت ٦بٲ٭ ثط٪عاضي ،ٶٓبضت ٸ ارطاي ز٢ي ١ثطٶبٲٻ اضزٸ ضا ؛٦هٻ زض زضذٹاؾهت اذهص ٲزهٹظ اضائهٻ قهسٺ
اؾت؛ ثط ٖٽسٺ ذٹاټس زاقت .تٷٽب زض نٹضت ثطٸظ حٹازث پيفثيٷي ٶكسٺ ٸ ثٷب ثٻ ٲهبٮح ،ؾطپطؾت اضزٸ ٲيتٹاٶس زض ثطٶبٲٻ اضزٸ تٛييطاتي ايزبز ٦ٷس.
هبدُ  .19زض َٹ ٬ثط٪عاضي اضزٸ ،قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ٶٳيتٹاٶٷس ثسٸٴ اربظٺ ؾطپطؾت ،اضزٸ ضا تط٦ ٤ٷٷس.
هبدُ  .21ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ ثبيس حسا٦خط  15ضٸظ پؽ اظ پبيبٴ اضزٸ٪ ،هعاضـ رهبٲٕ ٸ ٲ٧تهٹة اضزٸ ضا ،ثهٻ ټٳهطاٺ ٞهطٰ ٶٓطؾهٷزي قهط٦ت٦ٷٷهس٪بٴ ثهٻ ٲٗبٸٶهت
زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ تحٹي٭ زټس.
هبدُ  .21اَالٔ ضؾبٶي زضثبضٺ ثط٪عاضي اضزٸټب ثبيس اظ ؾٹي ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ ثٻ نٹضت ٖٯٷي ٸ ٖٳٹٲي اٶزبٰ قٹز تب ٦ٯيٻ زاٶكهزٹيبٴ ٸارهس قهطايٍ ثهٻ نهٹضت
ٖبزالٶٻ ح ١حجتٶبٰ زض اضزٸ ضا زاقتٻ ثبقٷس.

ثخص چْبسم :هدَص ثشگضاسي اسدٍ

هبدُ  .22ثط٪عاضي ټط اضزٸ ٸ يب ؾٟط زاٶك٫بټي ثب قطايٍ ظيط ٲؿتٯعٰ اذص ٲزٹظ اظ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اؾت.
 .1اؾتٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبت يب اٲٹا ٬زاٶك٫بٺ زض َٹ ٬ثط٪عاضي اضزٸ
 .6تإٲيٵ تٳبٰ يب ثركي اظ ټعيٷٻ اضزٸ اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ
 .3ٶهت اَالٖيٻ ضؾٳي زض ًٞبټبي ٲتٗٯ ١ثٻ زاٶك٫بٺ

 .4اؾتٟبزٺ اظ ٖٷٹاٴ زاٶك٫بٺ يب ي٧ي اظ تك٧٭ټبي ضؾٳي زاٶك٫بٺ زض ثط٪عاضي اضزٸ.
هبدُ  .23ٲطرٕ نسٸض ٲزٹظ ٲيثبيس ْط ٜزٸ ټٟتٻ پؽ اظ حجت زضذٹاؾت ثط٪عاضي اضزٸټبي زاذ٭ ٦كٹض ٸ زٸ ٲبٺ پؽ اظ حجت زضذٹاؾهت ثط٪هعاضي اضزٸټهبي
ذبضد ٦كٹض ،ٶٓط ٶٽبيي ذٹز ضا ثٻ ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ اٖالٰ ٦ٷس.
تجػشُ .قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط  15ضٸظ ثٗس اظ َطح زضذٹاؾت ثط٪عاضي اضزٸي ذبضد ٦كٹض ،زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ،ٶٓط ٲٗبٸٶهت ٞطټٷ٫هي
ٸ ارتٳبٖي يب قٹضاي ٞطټٷ٫ي ٸظاضت ٲتجٹٔ ضا ٶيع اؾتٗالٰ ٶٳبيس.
هبدُ  .24قط٦ت اٞطاز ذبضد اظ زاٶك٫بٺ زض اضزٸټبي زاٶكزٹييهه حؿت ٲٹضزهه تٷٽب ثب تإييس ٲطرٕ نسٸض ٲزٹظ اضزٸ اٲ٧بٴپصيط اؾت.
هبدُ ٦ .25ٯيٻ ؾٟطټبي رٳٗي زاٶكزٹيي ٦ٻ ثب ثطٶبٲٻضيعي ٲتٳط٦ع ٸظاضت ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي ٸ ٸظاضت ثٽساقهت ،زضٲهبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي يهب ؾهبيط
ٶٽبزټبي ضؾٳي ٦كٹض اٖالٰ ٸ ثط٪عاض ٲيقٹز اظ قٳٹ ٬ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ذبضد اؾت.
هبدُ  .26ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت قطح ٸْبي ٝؾطپطؾت ٸ ٖٹاٲ٭ ارطايي اضزٸ اظ رٳٯٻ ضاٶٷس٪بٴ ٸ ٲ٣طضات ٸيػٺ قط٦ت٦ٷٷهس٪بٴ زض
اضزٸ ضا تٽيٻ ٦ٷس ٸ پيف اظ ثط٪عاضي اضزٸ ثٻ اَالٔ ٸ اٲًبي ايكبٴ ثطؾبٶس.
هبدُ  .27ٲٗبٸٶت زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲي ثبيس رٽت ٶٓبضت ثط چ٫ٹٶ٫ي ثط٪هعاضي اضزٸ ٸ ٖٳٯ٧هطز ثط٪هعاض ٦ٷٷهس٪بٴٞ ،هطٰټهبيي ضا ثهطاي ٶٓطؾهٷزي اظ
قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ زض اضزٸ تٽيٻ ٦ٷس ٸ زض اذتيبض ايكبٴ ٢طاض زټس.
هبدُ  .28ٲٗبٸٶت زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ټٳٻ ؾٹاث ١ٸ ٲؿتٷسات ټط اضزٸ اٖٱ اظ زضذٹاؾت ثط٪عاضي اضزٸٞ ،ٽطؾت اؾبٲي قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٖٹاٲه٭ ارطايهي،
ثط٪ٻټبي اٲًبقسٺ قطح ٸْبي ٝٸ ٞطٰټبي ت٧ٳي٭ قسٺ ٶٓطؾهٷزي ضا ٶ٫ٽهساضي ٸ اَالٖهبت ايهٵ ٲؿهتٷسات ضا زض ٢بٮهت ٞهطٰټهبي ٪هعاضـ٪يهطي ؾهبالٶٻ ٸظاضتهيٵ
اؾترطاد ٦طزٺ ٸ ثٻ ٲٗبٸٶت ٞطټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي ٸظاضت ٲتجٹٔ اضؾب ٬ٶٳبيس.

ثخص پٌدن :ايوٌي سفش

هبدُ  .29ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ ٲٹْ ٝاؾت ٶ٧بت ٲطثٹٌ ثٻ ايٳٷي ؾٟط ضا ضٖبيت ٦ٷس .اظ رٳٯٻ:
 .1اؾتٟبزٺ اظ اتٹثٹؼ زاضاي ثط٪ٻ ٲٗبيٷٻ ٞٷي ٸ ثيٳٻٶبٲٻ ټٳطاٺ ثب ضاٶٷس٪بٴ نالحيتزاض ٲؿيطټبي ثيٵقٽطي
 .6اؾتٟبزٺ اظ زٸ ضاٶٷسٺ ثطاي ٲؿيطټبي َٹالٶي (ثيف اظ ٦ 555يٯٹٲتط)
 .3ټٳطاٺ زاقتٵ ٸؾبي٭ ٸ تزٽيعات ٦ٳ٥ټبي اٸٮيٻ
 .4ثيٳٻ ٦ٯيٻ قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ زض َٹ ٬ثط٪عاضي اضزٸ
 .5رٯٹ٪يطي اظ حًٹض ؾطٶكيٵ ايبٞٻ ثط ْطٞيت زض ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ
 .6تٹرٻ ثٻ ثٽساقت ٖٳٹٲي (ٚصا ،ذٹضا٦يټب ،ٲ٧بٴټب ٸ)....
تجػشُ .1الظٰ اؾت ٲٗبٸٶت زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ يطٸضت ضٖبيت ٲٹاضز ٞٹ ٠ضا ثٻ اَالٔ ثط٪عاض٦ٷٷسٺ اضزٸ ثطؾبٶس.

تجػشُ .2زض ٲٹاضزي ٦ٻ ايٳٷي ؾٟط ثٻ ٖٹاٲ٭ ؾهٟط اٖهٱ اظ :ثط٪هعاض ٦ٷٷهسٺٖ ،ٹاٲه٭ ارطايهي ،ٸ زاٶكهزٹيبٴ ٶيهبظ ثهٻ آٲهٹظـ پهيف اظ اضزٸ زاقهتٻ ثبقهٷس ،ٲٗبٸٶهت
زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٯعٰ ثٻ ثط٪عاضي ٦الؼ آٲٹظقي ٲيثبقس .تكريم ٮعٸٰ ثط٪عاضي زٸضٺ آٲٹظقي ثب قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اؾت.
هبدُ  .31زض ٲٹاضزي ٦ٻ ؾٟط ثب ټٹاپيٳبُ٢ ،بض يب ٦كتي اٶزبٰ ٲيقٹز ثطضؾي ٲٹاضز ايٳٷي ؾٟط ثط ٖٽسٺ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ذٹاټس ثٹز.

ثخص ضطن :تخلفبت ،ضىبيبت ٍ تٌجيْبت

هبدُ  .31ټط٪ٹٶٻ ٖهسٸ ٬اظ ٲ٣هطضات ٸ آيهيٵٶبٲهٻ ټهبي زاٶكه٫بٺ ،ايهٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ٸ تٗٽهسات اظ ؾهٹي اقهربل ح٣ي٣هي ٸ ح٣هٹ٢ي (اٖهٱ اظ ثط٪هعاض ٦ٷٷهس٪بٴ،
قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٖٹاٲ٭ ارطايي) ترٯ ٝٲحؿٹة ٲيقٹز.
هبدُ  .32چٷبٶچٻ ترٯٟي زض اضزٸټب نٹضت پصيطز ٲطرٕ تكريم ،قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٸ ٲطارٕ ضؾيس٪ي ثٻ آٴ ٦ٳيتٻ اٶًهجبَي زاٶكه٫بٺ ،ټيهإت ٶٓهبضت ثهط
تك٧٭ټبي اؾالٲي ،ټيإت ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ازاضي ٲيثبقس ٦ٻ پؽ اظ ثطضؾي اٸٮيٻ ٸ زض نٹضت ٮعٸٰ َج ١ٲٹاز  34 ،33ٸ ؾبيط ٲ٣طضات زاٶكه٫بٺ حؿهت ٲهٹضز
تهٳيٱ٪يطي ٲي٦ٷس.
هبدُ  .33آييٵٶبٲٻټبي ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ،ټيإت ٶٓبضت ثط تك٧٭ ټبي اؾالٲي ،ټيإت ضؾيس٪ي ثهٻ ترٯٟهبت ازاضي ٸ ؾهبيط ٲ٣هطضات زاٶكه٫بٺ؛ حؿهت ٲهٹضز؛ ٲجٷهبي
ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اؾت.
هبدُ  .34ا٪ط ترٯ ٝاظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي (اٖٱ اظ قط٦ت٦ٷٷس٪بٴ يب ٖٹاٲ٭ ارطايي) نٹضت ٪يطز َجه ١يهٹاثٍ ٸ آيهيٵٶبٲهٻټهبي ٲٹرهٹز ثهٻ آٴ ضؾهيس٪ي
ٲيقٹز.
هبدُ  .35ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ زض ي ٥ٲ٣سٲٻ ،قف ثرف 35 ،ٲبزٺ ٸ 5تجهطٺ زض تبضيد  86/15/15ثٻ اٲًبي ٸظيهط ٖٯهٹٰ ،تح٣ي٣هبت ٸ ٞٷهبٸضي ٸ ٸظيهط ثٽساقهت،
زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ضؾيس ٸ اظ تبضيد اثال٘ ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي الظٰاالرطاؾت.

دکتزکاهزاىتاقزيلٌکزاًي

دکتزهحوذهْذيساّذي

ٍسيزتْذاضت،درهاىٍآهَسشپشضکي

ٍسيزػلَم،تحقيقاتٍفٌاٍري

دستَرالؼولًوايصفيلندرداًطگاُّاي
ػلَمپشضکيٍخذهاتتْذاضتي،درهاًيکطَر

همذهِ

ؾبٲبٶسټي ٸ ٶٽبزيٷٻ ٦طزٴ ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ٸ ارتٳبٖي ،پيف قطٌ «تٹؾٗٻ ٞطټٷ٫ي» ٸ اظ ٮٹاظٰ ٲ٣سٲبت يطٸضي آٴ اؾت .اټتٳبٰ ثٻ ق٧٭٪يهطي ٸ ت٣ٹيهت
«ٗٞبٮيتټبي ټٷطي» زض زاٶك٫بٺټب ،اظ ٖٳسٺتطيٵ ضاٺ٦بضټبيي اؾت ٦ٻ ثٻ ايٵ ٲٽٱ ،ربٲٗٻ ٖٳ٭ ٲيپٹقبٶس .ٶٳبيف ٞيٯٱ ٶيع زض ضٸٶس «تٹؾٗٻ ٞطټٷ٫ي» زاضاي ٶ٣هف ثهعض ٨ٸ
ٚيط٢بث٭ اٶ٧بض ثٹزٺ ٸ ثؿتط ٲٷبؾجي ثطاي ثٻ ٗٞٯيت زض آٲسٴ ذال٢يتټبْ ،ٽٹض ٸ ثطٸظ اؾتٗسازټب ٸ ثبٮٷس٪ي ٞطټٷ٫ي ٞطاټٱ ٲهيٶٳبيهس .زؾهتٹضاٮٗٳ٭ ارطايهي ٶٳهبيف ٞهيٯٱ زض
زاٶك٫بٺټبي ٖٯٹٰ پعق٧ي ٶيع ثب تٹرٻ ثٻ ايٵ يطٸضت ،تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ٲي٪طزز.
هبدُ ٦ .6ٯيٻ ٞيٯٱټبي ٲؿتٷس ثب ٲًبٲيٵ ؾيبؾي ثب تإييس ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ٢بث٭ پرف ٲيثبقس.
هبدُ  .7ٶٳبيف ٞيٯٱ زض حبالت ظيط زض زاٶك٫بٺ ،ٲزبظ قٷبذتٻ ٲيقٹز:
اٮٞ )ٝيٯٱټبي ٲاؾؿٻ ضؾبٶٻټبي تهٹيطي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي.
ة) ٞيٯٱټبي ظثبٴ انٯي ظيطٶٹيؽزاض ٲٹضز تإييس ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي.
د) ٞيٯٱټبيي ٦ٻ ٲزٹظ پرف آٶٽب اظ ؾٹي زٞتط اٲٹض ٞطټٷ٫ي ،ارتٳبٖي ٸظاضت ٲتجٹٔ نبزض قسٺ ثبقس.
ز) ٞيٯٱټبيي ٦ٻ ٚيط اظ ٲٹاضز ٞٹ ٠ثٹزٺ ٸ ٲزٹظ پرف اظ قٹضاټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اذص ٦طزٺ ثبقٷس.
هبدُ  .8قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زض اُٖبء رٹاظ پرف ثبيؿتي ٲٹاضز شي٭ ضا ٲٯحٹِ ٶٳبيس (ثٷس «ز» ٲبزٺ :)4
 .6-8پيبٰ ٞيٯٱ ثطذال ٜانٹ٢ ٬بٶٹٴ اؾبؾي ٶجبقس.
ٞ .7-8يٯٱ اظ ٶٓط ؾٳٗي ٸ ثهطي حبٸي نحٷٻټبي ٲؿتٽزٵ ٸ ٲٷبٞي ٖٟت ٖٳٹٲي ٶجبقس.
هبدُ  .9زض نٹضت ترٯّ ٝاقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي اظ ٲٟبز ٲٷسضد زض ٲٹاز  6ٸ  4ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ،ٲؿئٹ ٬ثط٪عاضي رٯؿٻ ٶٳبيف ٞيٯٱ پبؾر٫ٹ ثٹزٺ ٸ قهٹضاي
ٞطټٷ٫ي پؽ اظ ثطضؾي زض نٹضت نالحسيس ٲيتٹاٶس ٲترٯٟيٵ ضا ثٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٲٗطٞي ٶٳبيس.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ اضت٧بة ثٻ ترٯّ ٝٲطثٹٌ ثٻ تك٧٭ټبي اؾالٲي ٲكٳٹ ٬آيهيٵٶبٲهٻ  228قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي ثبقهٷس ،ٲهٹاضز زض ټيهإت ٶٓهبضت
زاٶك٫بٺ ٢بث٭ َطح ٸ ثطضؾي ٲيثبقس.
ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ زض  2ٲبزٺ ٸ ي ٥تجهطٺ زض ٲٹضخ  86/1/65ثٻ تإييس ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ضؾيس.

تخطٌاهِپيزاهَىخزٍجداًطدَياىاسکطَر

ٲزٹظ ذطٸد  ٍ٣ٞثطاي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثٻ ي٧ي اظ ٲ٣بنس ظيط ٢هس ذطٸد اظ ٦كٹض زاضٶس ،نبزض ٲيقٹز.
اٮ )ٝقط٦ت زاٶكزٹيبٴ زض ؾٳيٷبضټب ٸ زٸضٺ ټبي آٲٹظقي ٦ٻ ثٻ تكريم زاٶك٫بٺ زض اٲط پيكطٞت تحهيٯي آٶبٴ ٲاحط ثٹزٺ ٸ ٲطتجٍ ثب ضقتٻ تحهيٯي آٶبٴ ثبقس،
الظٰ اؾت ايٵ زاٶكزٹيبٴ زٖٹتٷبٲٻ ٲٗتجط اضايٻ ٶٳبيٷس.
ة) قط٦ت زض ٲؿبث٣بت ٢ٽطٲبٶي زضذبضد اظ ٦كٹض ثب تإييس زٞتط اٲٹض ٲكتطٞ ٤سضاؾيٹٴټب.
د) ٖعيٳت ثٻ ؾٟط حذ ٖٳطٺ ٲٟطزٺ يب ؾٟط ثٻ ٖتجبت ٖبٮيبت ٸ ؾٹضيٻ ثب اضايٻ زٖٹتٷبٲٻ اظ ؾبظٲبٴ حذ ٸ ظيبضت ٸ يب ٢طاضزاز ثب قط٦تټبي ٲؿبٞطتي.
ز) زيساض ٸاٮسيٷي ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ٲإٲٹضيتټبي زٸٮتيَ ،ٹالٶيٲست زض ذبضد اظ ٦كٹض ثٻ ؾط ٲيثطٶس.
ټه) ٞطظٶساٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ٦ٻ ٢هس زاضٶس ٸاٮسيٵ ذٹز ضا زض َٹ ٬ٲست ٞطنت ٲُبٮٗبتي ايكبٴ ټٳطاټي ٶٳبيٷس.
زض ٲؿبٞطتټبي ٪طٸټي زاٶكزٹيبٴ ٲٟبز ثركٷبٲٻ قٳبضٺ  26/3543ٲٹضخ  33/2/48ز٢ي٣بً ضٖبيت قٹز.
زاٶكزٹيبٴ ًٖٹ ٶيطٸټبي ٶٓبٲي ٸ اٶتٓبٲي الظٰ اؾت اظ ٲح٭ ذسٲت ذٹز ٲزٹظ الظٰ ضا ٦ؿت ٶٳبيٷس.
زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي الظٰ اؾت ،نطاحتبً ٲٹا٣ٞت ذٹز ضا ٲجٷي ثط ؾٟط زاٶكزٹ ثب ٢يس تبضيد ٖعيٳت ٸ ٲطارٗهت ٸ ټٳچٷهيٵ ٶهبٰ ٦كهٹض ٲهٹضز ٶٓهط
اٖالٰ زاضٶس.

خؼفزهيليهٌفزد
هؼاٍىداًطدَييٍسارتفزٌّگٍآهَسشػالي

آيييًاهِاًتخابداًطدَيًوًَِ

ّذف

ت٣ٹيت اٶ٫يعٺ اضت٣بء ټطچٻ ثيكتط ٲطاتت ٲٗٷٹي ٸ تكٹي ١ثٻ تٽصيت ٸ پبيجٷسي ثٻ انٹ ٬ٸ اضظقٽبي ٸاالي اٶؿبٶي ،ايزبز ض٢بثت ؾبٮٱ ٸ قهٹض ٸ ٶكهبٌ ٖٯٳهي ټطچهٻ
ثيكتط ٸ ٪ؿتطـ تٗٳي ١اٶ٫يعٺ پػٸټف زض ٲيبٴ زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض.
هبدُ  .6تؼشيف داًطدَي ًوًَِ

زاٶكزٹي ٶٳٹٶٻ زاٶكزٹيي اؾهت ٦هٻ اظ ٮحهبِ ٗٞبٮيتٽهبي آٲٹظقهي ٸ پػٸټكهيٞ ،طټٷ٫هي ،ؾيبؾهي ،ارتٳهبٖي ،ايخهبض٪طي ٸ ضٖبيهت قهاٸٶبت اؾهالٲي ؾهطآٲس
زاٶكزٹيبٴ زي٫ط ثبقس.
هبدُ  .7زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ حسا٢٭  %53ٸاحسټبي آٲٹظقي ٲ ُٕ٣تحهيٯي ذٹز ضا ثب قطايُي ٦ٻ زض ٲحٹض آٲٹظقي ش٦ط ٲيقٹز٪ ،صضاٶسٺ ثبقٷس ،ٲيتٹاٶٷس زض ايهٵ
ض٢بثت قط٦ت ٶٳبيٷس.
هبدُ  .8اهتيبصات فؼبليتْبي آهَصضي ٍ پژٍّطي
الف) آهَصش

ثط اؾبؼ رسٸ ٬ظيط ثطاي ٲ٣بَٕ ٲرتٯ ٝاٲتيبظثٷسي نٹضت ٲيپصيطز.
6ـ الف) ول ٍاحذّبي گزساًذُ
کارزاًي ٍ کارضٌاسي
حساکثز  79اهتياس
هعسل

اهتياس

65/5ا65

5

61ا65/56

3

61/5ا61/36

3

63ا61/56

64

63/5ا63/36

65

68ا63/56

63

68/5ا68/36

63

63ا68/56

46

43ا63/36

42

کارضٌاسي ارضس ًاپيَستِ
حساکثز < 6اهتياس
هعسل

اهتياس

63ا61

5

68ا63/36

3

63ا68/36

63

43ا63/36

63

زکتزي
حساکثز  61اهتياس
هعسل

اهتياس

63ا61

2

68ا63/36

2

63ا68/36

8

43ا63/36

63

7ـ الف) ول تشمّبي تحػيلي

کارزاًي ٍ کارضٌاسي
حساکثز ; 6اهتياس
تِ اساء ّز ًيوسال تحصيلي هطزٍط تِ گذراًسى حساقل تعساز <ٍ 6احس تا
هعسل تيطتز اس 6:
 4اهتابظ

کارضٌاسي ارضس ًاپيَستِ
حساکثز = اهتياس
تِ اساء ّز ًيوسال تحصيلي هطزٍط تِ گذراًسى حساقل هداس ٍاحس تا هعسل
تيطتز اس ;6
 4اهتابظ

زکتزي
حساکثز  :اهتياس
تِ اساء ّز ًيوسال تحصيلي هطزٍط تِ گذراًسى حساقل هداس ٍاحس تا هعسل
تيطتز اس ;6
 4اهتابظ

تجػشُ  .6ٶحٹٺ اٲتيبظثٷسي زاٶكزٹيبٴ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ تب ٢ج٭ اظ ٪صضاٶسٴ تٗساز ٸاحسټبي ٲٗبز ٬ٲُ٣هٕ ٦بضقٷبؾهي ٲكهبثٻ آٴ ٲُ٣هٕ ٸ پهؽ اظ آٴ ٲُهبث١
٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .7ٲٗس ٬تطٰټبي تبثؿتبٶٻ زض ثٷس  4ه اٮ ٝٲحبؾجٻ ٶٳي٪طزز.
تجػشُ  .8زاٶكزٹيبٴ ٪طٸټٽبي آٲٹظقي چٽبض٪بٶٻ ٖٯٹٰ ضيبيي ٸ ٞٷيٖ ،ٯٹٰ تزطثيٖ ،ٯٹٰ اٶؿبٶي ٸ ټٷط ثٽٷ٫بٰ اٖٳب ٬اٲتيبظات ثٷس اٮ ٝٲبزٺ  3ټط٦ساٰ زض ٪هطٸٺ
ٲطثٹَٻ ذٹز ٲٹضز اضظيبثي ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت.
ة) پژٍّص

حسا٦خط اٲتيبظات ايٵ ثٷس زض ٲ٣بَٕ ٲرتٯ ٝثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
کارزاًي ٍ کارضٌاسي

کارضٌاسي ارضس ًاپيَستِ

زکتزي

حساکثز  61اهتياس

حساکثز = 6اهتياس

حساکثز  8:اهتياس

6ه ة) تإٮي ٝيب تطرٳٻ ٦تبة (حسا٦خط  63اٲتيبظ)
6ه6ه ة) تإٮي٦ ٝتبة ثٻ نٹضت ٲؿت٣٭ ټط ٦تبة حسا٦خط  2اٲتيبظ ٸ ٲكتط ٤ثٻ ٲيعاٴ ٲكبض٦ت ټطي ٥اظ اٞطاز.
4ه6ه ة) تطرٳٻ٪ ،طزآٸضي ثٻ نٹضت ٲؿت٣٭ ټط ٦تبة حسا٦خط  4اٲتيبظ ٸ ٲكتط ٤ثٻ ٲيعاٴ ٲكبض٦ت ټطي ٥اظ اٞطاز.
تجػشُ :زض نٹضت اٶتربة ٦تبة ثٗٷٹاٴ احط ثطرؿتٻ (تٹؾٍ ٲطارٕ شيهالح) اٲتيبظ ټٳبٴ ٦تبة زض يطيت  6/5يطة ٲيقٹز.
4ه ة) ٲ٣بٮٻ ثٻ نٹضت ٲؿت٣٭ ټط ٲ٣بٮٻ حسا٦خط  4اٲتيبظ ٸ ٲكتط ٤ثٻ ٲيعاٴ ٲكبض٦ت ټط ي ٥اظ اٞطاز.
تجػشُ :زض نٹضت اضايٻ ٲ٣بٮٻ چبح قسٺ زض ٦ٷٟطاٶؽ ټب ٸ ٲزبٲٕ ٖٯٳي زاذٯي ٸ يب چبح زض ي ٥ٲزٯهٻ ٲٗتجهط ٖٯٳهي اٲتيهبظ ٲطثهٹٌ ثهٻ ټٳهبٴ ٲ٣بٮهٻ زض يهطيت  6/5يهطة
ٲيقٹز.
3ه ة) :اذتطأ حجت قسٺ ثٻ اظاء ټط اذتطأ  63اٲتيبظ.
2ه ة)ٗٞ :بٮيت زض پطٸغٺټبي تح٣ي٣بتي ٲهٹة زاٶك٫بٺ.
ثٻ نٹضت ٪ؿتطزٺ

 2اٲتيبظ

ثٻ نٹضت ٲحسٸز

 4اٲتيبظ

تجػشُ :پبيبٴ ٶبٲٻټبي ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطي ٶيع ٲكٳٹ ٬ايٵ ثٷس ٲيقٹز.
5ه ة)ٗٞ :بٮيت زض پطٸغٺټبي ٲطثٹٌ ثٻ زٞبٔ ٲ٣سؼ ٸ ثبظؾبظي ٸ ٖٳطاٴ ٲٯي
ثٻ نٹضت ٪ؿتطزٺ

 2اٲتيبظ

ثٻ نٹضت ٲحسٸز

 4اٲتيبظ

هبدُ ٗٞ .9بٮيتٽبي ٞطټٷ٫ي ،ؾيبؾي ٸ ارتٳبٖي (حسا٦خط  62اٲتيبظ)
6ـ .9ٲكبض٦ت زض ٗٞبٮيتٽبي ٞطټٷ٫ي ،ؾيبؾي ،ارتٳبٖي ،ٶٓيط ٗٞبٮيت زض ٦بٶٹٶٽبي ٖ٣يستي ،ټٷهطي ٸ ازثهيٞ ،طټٷ٫هي ،نهٷٟي ٸ ٪طٸټٽهبي اٲهساز زض ٲٹا٢هٕ ثهطٸظ
حٹازث ٚيطٲتط٢جٻ ٸ ...زض ربٲٗٻ ٸ زاٶك٫بٺ ٲكطٸٌ ثٻ ايٷ٧ٻ ايٵ ٗٞبٮيتٽب زض رٽت تح٧يٱ ٲجبٶي پبيٻټبي ٶٓبٰ ٲ٣سؼ رٳٽٹضي اؾالٲي ثبقس (حسا٦خط  63اٲتيبظ).
7ـ٦ .9ؿت ٲ٣بٲٽبي ٖٯٳي ٸ ٸضظقي (اٸ ٬تب ؾٹٰ زض ؾُح ٲٯي ٸ يب ٲؿبث٣بت ؾطاؾطي زاٶكزٹيي يب اٸ ٬زض ؾُح زاٶك٫بٺ)  5اٲتيبظ.
تجػشُ٦ :ؿت ٲ٣بٰ زض ٲؿبث٣بت رٽبٶي ٸ ثيٵاٮٳٯٯي ثب يطيت  6/5ٲحبؾجٻ ٲي٪طزز.
8ـ٦ .9ؿت ٲ٣بٰ ٸ ٖٷبٸيٵ ټٷطي زض ؾُح ٲٯي ٸ زاٶك٫بټي (اٸ ٬تب ؾٹٰ زض ؾُح ٲٯي ٸ اٸ ٬زض ؾُح زاٶك٫بٺ)  5اٲتيبظ.
هبدُ  .:ايثبسگشي (حذاوثش  71اهتيبص)

6ـ .:حًٹض زاٸَٯجبٶٻ زض رجٽٻټبي رٷ ٩ثٻ اظاء ټط ٲبٺ ي ٥اٲتيبظ

7ـ .:ربٶجبظاٴ  63تب  53زضنس
 %56ثبالتط
8ـٞ .:طظٶساٴ قبټس

 5اٲتيبظ
 63اٲتيبظ
 5اٲتيبظ

تجػشُ  .6ٲست اؾبضت آظاز٪بٴ حًٹض زض رجٽٻ ٲحؿٹة ٲيقٹز ٸ اٲتيبظ آٶبٴ ٲُبث ١ثٷس ٢ 6/5بث٭ ٲحبؾجٻ ٲيثبقس.
تجػشُ  .7ٲيعاٴ حًٹض ذٹاټطاٴ زض رجٽٻ يب اؾبضت ثب يطيت  4ٲحبؾجٻ ٲي٪طزز.
هبدُ ; .ضٖبيت قاٸٶبت اؾالٲي (زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ) (حسا٦خط  61اٲتيبظ)

زر حس قاتل قثَل

ذَب

عالي

ضفبيت پَقف اؾالهي

4

3

2

اًدبم يطائض زيٌي

4

3

2

ضفبيت اذالق اؾالهي

4

3

2

ضفبيت قئًَبت زاًكدَيي

4

3

2

هبدُ <  .زض نٹضتي ٦ٻ ثط اؾبؼ اضظيبثي اٶزبٰ قسٺ تٹؾٍ ٦ٳيتٻ ثطضؾي ٦ٷٷسٺ حسا٢٭  %33ٲزٳٹٔ اٲتيبظات ٲطثهٹٌ ثهٻ ٲهٹاز آيهيٵٶبٲهٻ ثسؾهت آٲهسٺ ثبقهس ثهط
اؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي پطٸٶسٺ زاٶكزٹ ت٧ٳي٭ ٸ ثطاي ٲطاح٭ ثٗسي اضؾب ٬ٲي٪طزز.
هبدُ = .زاٶكزٹيبٴ ٲٷترت زض ؾُح ٦كٹض ٖالٸٺ ثط تكٹي٦ ١تجي ٸ ٲٗطٞي زض ٲطاؾٱ ثعض٪ساقت ضٸظ زاٶكهزٹ ( 61آشض) ٸ زضيبٞهت رهٹائع ٲٷبؾهت ،چٷبٶچهٻ زض ؾهب٬
آذط تحهيٯي ثبقٷس آييٵٶبٲٻ ازاٲٻ تحهي٭ زاٶكزٹيبٴ ضتجٻ اٸ ٬زض ٲٹضز آٶبٴ اٖٳب ٬ٲي٪طزز.
تجػشُ .اٶتربة زاٶكزٹي ٶٳٹٶٻ ثطاي ثيف اظ ي٧جبض ثالٲبٶٕ اؾت.
هبدُ > .اٖتجبض الظٰ ثطاي تٽيٻ ٸ اُٖبء ټسايبيي ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ زض ؾُح زاٶك٫بٺ اظ َطي ١ٲٷبثٕ ٸ اٲ٧بٶبت ٲبٮي ټٳبٴ زاٶكه٫بٺ ٸ ثهطاي زاٶكهزٹيبٴ ٲٷترهت زض
ؾُح ٦كٹض تٹؾٍ ٸظاضت تإٲيٵ ٲيقٹز.
هبدُ  .61اظ تبضيد تهٹيت ايٵ آييٵٶبٲٻ ٦ٯيٻ آييٵٶبٲٻټب ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ٮٛٹ ٲي٪طزز.
ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  63ٲبزٺ ٸ  66تجهطٺ ٸ  65ثٷس؛ زض تبضيد  33/5/63ثٻ تهٹيت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖهبٮي ضؾهيس ٸ اظ تهبضيد تههٹيت ٸ اثهال٘ الظٰاالرهطا
ٲيثبقس.

دستَرالؼولاخزايياًتخابداًطدَياىًوًَِ

ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز ټٳبټٷ٫ي ٸ ٸحست ضٸيٻ زض ارطاي آييٵٶبٲٻ اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض زؾتٹضاٮٗٳٯي ثهٻ قهطح ظيهط
اٖالٰ ٲي٪طزز:
 .6تؼبسيف ٍ تَضيحبت

ثطذي اظ انُالحبت ٸ ٲٹاز ث٧بض ثطزٺ قسٺ زض آييٵٶبٲٻ ثٻ قطح ظيط تٗطي ٝٲي٪طزز:
اٮ )ٝٲطرٕ ضؾيس٪ي ٦ٷٷسٺ ٲبزٺ  4آييٵٶبٲٻ ،ٲٗبٸٶت آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
ة) اٖٳب ٬ٲبزٺ  4آييٵٶبٲٻ زض ٲٹضز زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ ثط اؾبؼ ٲٟبز تجهطٺ  6ٲبزٺ  3آييٵٶبٲٻ اٲ٧بٴپصيط ٲيثبقس.
د) ٲطرٕ ثطضؾي ٦ٷٷسٺ ٸ اٖالٰ ٶٓط زض ٲٹضز ثٷسټبي 6ه ة ٸ 4ه ة ٲبزٺ  3ٲٗبٸٶت پػٸټكي زاٶك٫بٺ ثب ټٳ٧بضي ٪طٸټٽبي آٲٹظقي زاٶك٧سٺ ٲيثبقس.
ز) زض ټٷ٫بٰ ثطضؾي ٸ ٲحبؾجٻ اٲتيبظات ٲطثٹٌ ثٻ ثٷسټبي 6ه ة ٸ 4ه ة ٲبزٺ ٦( 3تبة يب ٦تبثٽب) ثبيس يٳيٳٻ ٲساض ٤ثبقٷس.
ض) اٲتيبظ ٲطثٹٌ ثٻ ثٷس 3ه ة ٲبزٺ  3ثط اؾبؼ تإييس ؾبظٲبٴ پػٸټكٽبي ٖٯٳي ٸ نٷٗتي اٖٳب ٬ٲيقٹز.
ظ) زض ثٷسټبي 2ه ة ٸ 5ه ة ٲبزٺ  3ٲٷٓٹض اظ انُالح ٪ؿتطزٺ ايٵ اؾت ٦ٻ زاٶكزٹيي ٦ٻ اظ ٲزطيبٴ انٯي پطٸغٺ ثٹزٺ ٸ ٲٷٓهٹض اظ انهُالح ٲحهسٸز زض ټٳهيٵ
ثٷسټب ايٵ اؾت ٦ٻ زاٶكزٹ زض ارطاي پطٸغٺ ټٳ٧بضي زاقتٻ ثبقس.
ؼ) ٲطرٕ ثطضؾي٦ٷٷسٺ ٸ تكريمزټٷسٺ ثٷسټبي 2ه ة ٸ 5ه ة ٲٗبٸٶت پػٸټكي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
ـ) ٲطرٕ تإييس ٦ٷٷسٺ ٶٽبيي اٞطاز ٲكٳٹ ٬ٲبزٺ  2ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
ل) ٲطرٕ تإييس ٦ٷٷسٺ ٲٹاز ٲطثٹٌ ثٻ ٲبزٺ  5زٞتط اٲٹض قبټس ٸ ايخبض٪طاٴ زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
و) ٲطرٕ تإييس ٦ٷٷسٺ ٲٹاز ٲطثٹٌ ثٻ ٲبزٺ  1ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
ٌ) ٲٷٓٹض اظ ضٖبيت قئٹٸٶبت زاٶكزٹيي زض ٲبزٺ  1آييٵ ٶبٲٻ ايٵ اؾت ٦ٻ زاٶكزٹ زض ٲحيٍ زاٶكه٫بٺ ثهٻ ٲ٣طضاتهي ٦هٻ ثهطاي اٸ ٸيهٕ قهسٺ (اٖهٱ اظ آٲٹظقهي،
ضٞبټي ،اٶًجبَي) احتطاٰ ٪صاقتٻ ٸ ثٻ آٶٽب ٖٳ٭ ٦ٷس.
ِ) زض نٹضتي ٦ٻ ثط اؾبؼ اضظيبثيټبي اٶزبٰ قسٺ حسا٢٭  %33ٲزٳٹٔ اٲتيبظات ٲٹاز آييٵٶبٲٻ ثسؾت آٲسٺ ثبقس ثهط اؾهبؼ ايهٵ زؾهتٹضاٮٗٳ٭ پطٸٶهسٺ زاٶكهزٹ
ت٧ٳي٭ ٸ ثطاي ٲطاح٭ ثٗسي اضؾب ٬ٲي٪طزز.
ٰ) زاٶكزٹيبٴ ٲكٳٹ ٬ٲبزٺ  8تٹؾٍ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ نٹضت ٦تجي تكٹي ١ٲيقٹٶس ٸ اظ َط ٜٸظاضتربٶهٻ ثهطاي ازاٲهٻ تحههي٭ زض ٲ٣هبَٕ ثهبالتط
ټٳبٶٷس زاٶكزٹيبٴ ضتجٻ اٸ ٬ٲٗطٞي ذٹاټٷس قس.

.7گشدش وبس اص گشٍُ آهَصضي تب ٍصاست

اٮ )ٝٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ټٳٻ ؾبٮٻ ٶؿجت ثٻ تٽيٻ ٸ اضؾبٞ ٬طٲٽب ،ثطٸقٹضټب ٸ پٹؾتطټبي تجٯيٛبتي ثطاي زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ا٢هساٰ
ٲيٶٳبيس.
ة) ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ټٳٻ ؾبٮٻ اظ تبضيد تٗييٵ قسٺ زض ثٷهس اٮه ٝضزيه 3 ٝزؾهتٹضاٮٗٳ٭ ٶؿهجت ثهٻ اٶزهبٰ اٲهٹض تجٯيٛهبتي ا٢هساٰ الظٰ ضا
ذٹاټٷس ٶٳٹز.
د) اٲٹض آٲٹظقي ټط زاٶك٧سٺ ٶؿجت ثٻ تٹظيٕ ٞطٲٽب ٸ ثطٸقٹضټب زض ثيٵ زاٸَٯجبٴ ا٢ساٰ ذٹاټس ٶٳٹز.
ز) ٪طٸټٽبي آٲٹظقي يٳٵ پي٫يطي ،زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ذٹز ضا قٷبؾبيي ٸ تطٚيت ثٻ ٲكبض٦ت ٗٞب ٬ٲيٶٳبيٷس.
ض) ثركٽبي ٲرتٯ ٝزاٶك٧سٺ (آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ )...ٶؿجت ثٻ تإييس ٞطٲٽب ٸ ٲساض ٤زاٶكزٹيبٴ زاٸَٯت ا٢ساٰ الظٰ ضا ثٗٳ٭ ذٹاټٷس آٸضز.
ظ) زاٶك٧سٺ يب اٲٹض آٲٹظقي آٴ ٶؿجت ثٻ زضيبٞت ٞطٲٽبي ت٧ٳي٭ قسٺ تٹؾٍ زاٸَٯجبٴ ثٻ ټٳطاٺ ٲساض ٤ٲٹضز ٶيبظ (اٖٱ اظ ٦تت ،ٲ٣بالت ٸ )...ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ آٶٽهب
ضا تحٹي٭ ٶٳبيٷسٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ زض زاٶك٧سٺ ٲيزټس.
ؼ) ٶٳبيٷسٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زض زاٶك٧سٺ ٞطٰ ٸ ٲساض ٤يٳيٳٻ ضا ٦ٷتط ٬ٸ پؽ اظ ثطضؾي اٸٮيٻ ٦ٯيٻ اؾبٲي زاٸَٯجهبٴ ضا ثهٻ تطتيهت اٲتيهبظ ٲ٧تؿهجٻ تٷٓهيٱ ٸ ثهٻ
ټٳطاٺ ٦ٯيٻ پطٸٶسٺټب ثٻ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ تحٹي٭ ٲيٶٳبيس.
ـ) ٲٗبٸٶت زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ ٞطٲٽب ٸ ٦ٯيٻ ٲساض ٤يٳيٳٻ ضا ثطضؾي ٸ زاٶكزٹيبٴ ټط ٪طٸٺ آٲٹظقي ضا ٦ٻ زاضاي ثبالتطيٵ اٲتيهبظ ثبقهٷس؛ اٶترهبة ٶٳهٹزٺ ٸ ثهٻ
ؾتبز ارطايي اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ ضيبؾت زاٶك٫بٺ ،ٲٗبٸٶيٵ آٲٹظقي ،زاٶكزٹيي ،پػٸټكي ،ٲسيط٦٭ زٞتهط زاٶكهزٹيبٴ قهبټس ٸ ايخهبض٪ط ،ٶٳبيٷهسٺ
قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ زٞتط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ ٲيثبقس اضايٻ ٲيٶٳبيس (اًٖبء زي٫طي ٶيع ثٷب ثٻ ٲٹضز ٲيتٹاٶٷس ثٻ ؾتبز زٖٹت قٹٶس).
ل) ؾتبز ارطايي پؽ اظ ثطضؾيٽبي الظٰ ٶٽبيتبً زاٶكزٹيبٶي ضا ٦ٻ حسا٢٭  33اٲتيبظ ٸ ثبالتط ضا ٦ؿت ٦طزٺ ثبقٷس ضا ثٻ زثيطذبٶٻ ؾتبز ٲط٦هعي اٶترهبة زاٶكهزٹيبٴ
ٶٳٹٶٻ زض ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٲٗطٞي ٲيٶٳبيس.
و) زثيطذبٶٻ ؾتبز ٲط٦عي ثبٶ ٥اَالٖبتي ٲٷبؾجي ضا اظ ايٵ زاٶكزٹيبٴ تك٧ي٭ ذٹاټس زاز.
ٌ) زثيطذبٶٻ ؾتبز ٲط٦عي ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ حسا٢٭  65ضٸظ ٢ج٭ اظ ثط٪هعاضي ٲطاؾهٱ ( 61آشض) زاٶكه٫بٺټهبي ٲطثٹَهٻ ضا زض رطيهبٴ
اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ټٳبٴ زاٶك٫بٺ ٢طاض زټس.
ِ) ٦ٳيتٻاي ٲط٦ت اظ ٲٗبٸٶب ٴ زاٶكزٹئي ،آٲٹظقي ،پػٸټكيٞ ،طټٷ٫ي ٸ اٲٹض ٲزٯؽ ٸظيط ٸ ٲسيط٦٭ اٲٹض زاٶكهزٹيبٴ زاذه٭ تكه٧ي٭ قهسٺ ٸ زض ٲهٹضز تٗهساز
زاٶكزٹيبٴ ٸ ٶحٹٺ اٶتربة آٶبٴ تهٳيٱ ٪يطي ٶٳٹزٺ ٸ ٶؿجت ثٻ اٶتربة ٸ ٲٗطٞي زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض ثٻ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ثهطاي تكه٧ط
ٸ ٢سضزاٶي ٸ اُٖبء ټسايبيي زض ثعض٪ساقت ضٸظ زاٶكزٹ ( 61آشض) ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
 .8صهبىثٌذي هشاحل اخشاي آيييًبهِ اًتخبة داًطدَيبى ًوًَِ

اٮ )ٝزاٶك٫بٺټب ٸ ٲٹؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ټٳٻ ؾبٮٻ اظ تبضيد  65قٽطيٹض ٲبٺ ٮٛبيت  63ٲٽطٲبٺ ٗٞبٮيتٽبي تجٯيٛبتي ٲُٯٹة ٸ قبيؿتٻاي ضا ثطاي اٶترهبة ٸ ٲٗطٞهي
زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ آٚبظ ٲيٶٳبيٷس ٸ ٲزطي آٴ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي زض زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
ة) اظ اٸ ٬ٮٛبيت  65ٲٽطٲبٺ ټط ؾب ٬زاٶكزٹيبٴ ٶؿجت ثٻ زضيبٞت ،ت٧ٳي٭ ٸ تحٹي٭ ٞطٲٽبي ٲرهٹل اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ا٢ساٰ ٲيٶٳبيٷس.
د) ؾتبز ارطايي اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ زاٶكه٫بٺ اظ تهبضيد  45ٲٽطٲهبٺ ثهٻ اضظيهبثي ٲهساض ٤ٸ اٲتيهبظات ٲ٧تؿهجٻ زاٶكهزٹيبٴ ٲٷترهت زاٶكه٧سٺټهب پطزاذتهٻ ٸ
زاٶكزٹيبٴ ٲٷترت ذٹز ضا حسا٦خط تب تبضيد  5آثبٶٳبٺ ثٻ زثيطذبٶٻ ٲط٦عي ؾتبز اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ٲؿهت٣ط زض ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸظضات ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ
ٖبٮي ٲٗطٞي ٲيٶٳبيس.
ز) ٦ٳيتٻ ٲتك٧٭ اظ ٲٗبٸٶبٴ زاٶكزٹيي ،آٲٹظقي ،پػٸټكيٞ ،طټٷ٫ي ٸظيط ٸ ٲسيط٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ اظ تبضيد  5آثهبٴ ٲهبٺ ٶؿهجت ثهٻ ثطضؾهي ٲهساض ٤ٸ
اٲتيبظات ٲ٧تؿجٻ زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲٹؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي پطزاذتٻ ٸ حسا٦خط تب اٸ ٬آشضٲبٺ ټط ؾب ٬ٶؿجت ثٻ اٶتربة ٸ ٲٗطٞي زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ آٲٹظـ ٖبٮي
٦كٹض ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز.
ض) ؾتبز ٲط٦عي اٶتربة زاٶكزٹيبٴ ٶٳٹٶٻ ٲؿت٣ط زض ٸظاضت اظ اٸ ٬آشضٲبٺ زاٶكزٹيبٴ ٲٷترت ٦ٳيتٻ ٞٹ ٠ضا ثٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲٹؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٲٗطٞهي ٸ اظ
آٶبٴ ٸ ټٳچٷيٵ ضئؾب ٸ ٲٗبٸٶيٵ زاٶك٫بٺټب ثطاي قط٦ت زض ٲطاؾٱ ثعض٪ساقت ضٸظ زاٶكزٹ ( 61آشض) زٖٹت ثٻ ٖٳ٭ ذٹاټس آٸضز.
ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ زض  3ضزي ٝٸ  36ثٷس زض تبضيد  33/5/63ثٻ تهٹيت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيس ٸ اظ تبضيد تهٹيت ٢بث٭ ارطا ٲيثبقس.

آيييًاهِاستفادُاسکارداًطدَييداًطدَياى
داًطگاُّاٍهؤسساتآهَسشػالي

هبدُ ّ .6ذف

ٲ٣طضات شي٭ ثٻ ٲٷٓٹض ثٽطٺ٪يطي اظ تٹاٶٳٷسي ټبي زاٶكزٹيبٴ زض پيكجطز اٲٹض آٲٹظقي ،پػٸټكي ٞطټٷ٫يٞ ،ٹ ٠ثطٶبٲٻ ،ازاضي ٸ ذسٲبتي زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت
آٲٹظـ ٖبٮي (٦ٻ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲاؾؿٻ ٶبٲيسٺ ٲيقٹز) ٸ ايزبز ظٲيٷٻټبي ٦ؿت تزطثٻ ثهطاي زا ٶكهزٹيبٴ ٸ ٦ٳه ٥ثهٻ آٶٽهب ثهٻ ٲٷٓهٹض تهإٲيٵ ثركهي اظ ٲرهبضد
تحهيٯي آٶبٴ تسٸيٵ ٲيقٹز.
هبدُ  .7قطايٍ الظٰ ثطاي اقتٛب ٬ثٻ ٦بض زاٶكزٹيبٴ ثٻ قطح شي٭ اؾت:
6ـ .7تكريم ٸاحس ث٧بض ٪يطٶسٺ ٲجٷي ثط ٦بضايي ثطاي ارطاي ٸْبي ٝٲحٹٮٻ.
7ـ .7زاقتٵ نالحيت ٖٳٹٲي ثٻ تكريم ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٲاؾؿٻ.
8ـ .7ٶساقتٵ زضآٲس ٦بٞي ثطاي تإٲيٵ ټعيٷٻټبي ظٶس٪ي ثٻ تإييس ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي.
هبدُ  .8ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ټط ٲاؾؿٻ ٲؿئٹ ٬تٹظيٕ ٸ ٶٓبضت ثط ٦بض ٲبټبٶٻ زاٶكزٹيبٴ ثب تٹرٻ ثٻ ٦يٟيت تحهيٯي آٶبٴ ٲيثبقس.
تجػشُ :ي ٥ٲبٺ ثٗس اظ پبيبٴ ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثبيس ٸيٗيت آٲٹظقي ٸ ٶٳهطات زاٶكهزٹيبٴ قهبٚ٭ ثهٻ ٦بضټهبي ٲحٹٮهٻ تٹؾهٍ ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي
ثطضؾي ٪طزز ٸ زض نٹضت اٞت آٲٹظقي زاٶكزٹ ،ؾبٖت ٦بض اٸ ثطاي ٶيٳؿب ٬ثٗسي ت٣ٯي٭ يبثس ٸ يب اظ ازاٲٻ ٦بض زاٶكزٹ زض ٶيٳؿب ٬ثٗس رٯٹ٪يطي قٹز.
هبدُ  .9زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ح١اٮعحٳٻ زاٶكزٹيبٴ ثٽطٺٲٷس اظ ٦بض زاٶكزٹيي ضا اظ ٲح٭ اٖتجبضات ٲطثٹٌ ثٻ حؿت ٶٹٔ ٦هبض ٸ ثهط اؾهبؼ رهسٸ٬
ظيط پطزاذت ٲيٶٳبيٷس:

کارضٌاسي

کارضٌاسي ارضس

زکتزي

گصضاًسى ووتط اظ ٍ %53احس زضؾي
گصضاًسى ٍ %53احس زضؾي
 833تب ( 6333ضيبل)

 4333تب 4533

 3133تب 5233

 6333تب ( 6433ضيبل)

(ضيبل)

(ضيبل)

تجػشُ  .6ح١اٮعحٳٻ زاٶكزٹيبٴ ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ زض نٹضت ٪صضاٶسٴ ٦ٳتط اظ  635ٸاحس زضؾهي ٲكهبثٻ ٲُ٣هٕ ٦بضقٷبؾهي ٸ ثيكهتط اظ  635ٸاحهس
زضؾي ،ٲُبث ١ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ پطزاذت ٲي٪طزز.
تجػشُ  .7حسا٦خط تٗساز زاٶكزٹيبٴ ٲكٛٹ ٬زض ٦بضټبي ازاضي ،ذسٲبتيٞ ،طټٷ٫ي ،آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ثب تٹرٻ ثٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ټط ٲاؾؿٻ ٲيتٹاٶس تب  33زضنهس
٦٭ زاٶكزٹيبٴ آٴ ٲاؾؿٻ ثبقس.
تجػشُ  .8حسا٦خط ٲست اقتٛب ٬ټط زاٶكزٹ تب  13ؾبٖت زض ٲبٺ ٲيتٹاٶس ثبقس.

تجػشُ  .9ح ١اٮعحٳٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض ظٲيٷٻ اٲٹض آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ثٻ ٦بض اقتٛب ٬زاضٶس زض نٹضت زاقتٵ ٲيهبٶ٫يٵ ٦ه٭ ثهيف اظ  61ثهطاي ضقهتٻټهبي ٖٯهٹٰ
اٶؿبٶي ،ټٷط ٸ ٦كبٸضظي ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦٭ ثيف اظ  65ثطاي ضقتٻټبي ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ٸ ٖٯٹٰ پبيٻ ثٻ ٲيعاٴ  %63ح١اٮعحٳٻ ٲٷسضد زض ثٷسټبي ٞٹ ٠اٞعايف ٲييبثس.
تجػشُ  .:زض ٲٹاضز اؾتخٷبئي ثٻ تكريم ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ح١اٮعحٳٻ زاٶكزٹيبٴ ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾهي ٦هٻ ظيهط  %53ٸاحهسټبي زضؾهي ضا ٪صضاٶهسٺاٶهس ٸ
تٹاٶبئيټبي ٸيػٺاي زاضٶس ،ٲكبثٻ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ثبالي  %53ٸاحسټب ضا ٪صضاٶسٺاٶس٢ ،بث٭ پطزاذت اؾت.
هبدُ  .:ح١اٮعحٳٻ ٲبټبٶٻ ٦بض زاٶكزٹيي پؽ اظ ٸنٹ٪ ٬عاضـ ٦بض اظ ٸاحس ٲطثٹٌ اظ َطي ١اٲٹض زاٶكزٹيي پطزاذت ٲيقٹز.
هبدُ ; .زض نٹضت ٖسٰ ضيبيت ٸاحس ٲطثٹٌ ٸ يب ض ٕٞٶيبظ ،ثٻ ٦بض زاٶكزٹ ذبتٳٻ زازٺ ٲيقٹز.
هبدُ < .زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ ثٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض ٸرٽي زضيبٞت ٲي٦ٷٷس رع زض ٲٹاضز اؾتخٷبئي ٸ ثٻ تكهريم ٲٗبٸٶهت زاٶكهزٹيي ٸ ٞطټٷ٫هي ٲاؾؿهٻ ٶٳهيتٹاٶٷهس اظ
ٲعايبي ايٵ آييٵٶبٲٻ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.
هبدُ = .ارطاي ٲٟبز ايٵ آييٵٶبٲٻ ټيچ٫ٹٶٻ تٗٽس اؾترساٲي ثطاي ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي زض ٢جب ٬زاٶكزٹ ايزبز ٶرٹاټس ٦طز.
هبدُ > .ثب اثال٘ ايٵ آييٵٶبٲٻ ٦ٯيٻ آييٵٶبٲٻټبي ٢جٯي ٦بض زاٶكزٹيي ٮٛٹ ٲي٪طزز.
هبدُ  .61ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲكتٳ٭ ثط  63ٲبزٺ 3 ،ثٷس ٸ  1تجهطٺ تٷٓيٱ ٪طزيسٺ ٸ زض تبضيد  33/2/64ثٻ تههٹيت ٸظيهط ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي ضؾهيس ٸ اظ تهبضيد
تهٹيت ٢بث٭ ارطا ذٹاټس ثٹز.

آئييًاهِاًضثاعي
داًطدَياىخوَْرياسالهي
(هػَة خلسِ = 8:ضَسايػبلي اًمالة فشٌّگي هَسخ )<9/;/69

هبدُ  . 6تؼبسيف

اٮ )ٝٲٷٓٹض اظ زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ،زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت ٸ ٲزتٳهٕ ټهبي آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸ پػٸټكهي زٸٮتهي ٸ ٚيطزٸٮتهي اؾهت ٦هٻ َجه ١ٲ٣هطضات
ٸظاضتيٵ ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـٖبٮي ٸ ثٽساقت ٸ زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٲسض ٤ضؾٳي ثبالتط اظ زيپٯٱ (ٸٮٹ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗبز )٬نبزض ٲي٦ٷٷس ٦هٻ زض ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ثهٻ
آٶٽب «زاٶك٫بٺ» اَال ٠ٲيقٹز.
ة) زاٶكزٹي زاذ٭ :ټط ٞطزي اؾت ٦ٻ زض ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټب ثٻ نٹضت حًٹضي يب ٚيط حًٹضي ثٻ تحهي٭ اقهتٛب ٬زاقهتٻ ثبقهس ٦هٻ زض ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ ثهٻ آٴ
«زاٶكزٹ» اَال ٠ٲيقٹز.
د) زاٶكزٹي ٸاثؿتٻ :ثٻ ٞطزي ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ زاٶكزٹي ثٹضؾيٻ يب اضظث٫يط زض ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټبي ذبضد اظ ٦كٹض تحهي٭ ٲي٦ٷسٟ٪ ،تٻ ٲيقٹز.
ز) زاٶكزٹي ذبضري :ثٻ زاٶكزٹي تجٗٻ ٦كٹضټبي ذبضري ٟ٪تٻ ٲيقٹز ٦ٻ زض زاٶك٫بٺ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تحهي٭ ٲي٦ٷس.
ټه) ظٲبٴ تحهي٭ :ثب ظٲبٴ حجت ٶبٰ اٸٮيٻ زض زاٶك٫بٺ آٚبظ ٸ ثب اذص ٲسض ٤يب ٪ٹاټي ٲٹ٢ت يب اٶهطا ٜيب اذطاد ذبتٳٻ يبٞتٻ تٯ٣ي ٲيقٹز.
هبدُ  .7وليبت

ثب تٹرٻ ثٻ ٢ساؾت ٖٯٱ ٸ اذال ٠ٸ ٲحيُٽبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زض قطٔ ٲجيٵ ٸ ح٧ٹٲت اؾالٲي ٸ يهطٸضت زٞهبٔ ٸ حطاؾهت اظ ح٣هٹٖ ٠ٳهٹٲي زاٶكهزٹيبٴ،
زاٶكزٹ ٲ٧ٯ ٝٸ ٲٹْ ٝاؾت زض َٹ ٬ظٲبٴ تحهي٭ ٸ زض ټط ٲحيٍ اٖٱ اظ زاٶك٫بٺ ٸ ذبضد اظ زاٶك٫بٺ اظ اضت٧بة ټط ٖٳه٭ ٦هٻ ذهال ٜقهئٹٴ ٸ حيخيهبت زاٶكهزٹ
اٖٱ اظ زاٶكزٹي زاذ٭ يب ٸاثؿتٻ يب ذبضري ثبقس ،ذٹززاضي ٦ٷس.
زض ٚيط ايٵ نٹضت ثطاؾبؼ ٲٟبز آئيٵ ٶبٲٻ ثبٸي ثطذٹضز ٲيقٹز .
هبدُ  . 8تشويت اػضبء وويتِ اًضجبعي ثذٍي داًطگبُ ٍ چگًَگي اًتخبة آًْب

 .6ٲٗبٸٴ زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي.
 .4ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ يب ٶٳبيٷسٺ تبٰاالذتيبض ايكبٴ زض نٹضت ٸرٹز زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ.
 .3ي ٥ٶٟط ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
 .2زٸٶٟط زاٶكزٹي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
 .5زثيط ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي ثب اٶتربة ضئيؽ ٦ٳيتٻ ثسٸي ثسٸٴ زاقتٵ ح ١ضؤي.
تجػشُ  .6زٸ زاٶكزٹي ًٖٹ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثبيس ٸارس قطايٍ ظيط ثبقٷس:

6ـ .6حسا٢٭ ٶيٳٻ اٸ ٬زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ضا ثٻ پبيبٴ ضؾبٶسٺ ثبقٷس ( ٲاؾؿبتي ٦ٻ  ٍ٣ٞزٸضٺ ٦بضزاٶي ضا زاضٶس زاٶكزٹيبٴ ًٖٹ ٦ٳيتهٻ اٶًهجبَي آٶٽهب ثبيهس ٸاضز ٶيٳهٻ
زٸٰ زٸضٺ ٦بضزاٶي قسٺ ثبقٷس) ٸ يٳٷبً زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطي ،ٲكطٸٌ ثطآٶ٧ٻ تحهيالت زٸضٺ ٦بضقٷبؾي ذهٹز ضا زض زاذه٭ ٦كهٹض ثهٻ پبيهبٴ
ضؾبٶسٺ ثبقٷس اظ ايٵ ٲبزٺ ٲؿتخٷي ټؿتٷس.
7ـ .6اظ حيج زضؾي ٸ اذال٢ي رعٸ زاٶكزٹيبٴ ذٹة زاٶك٫بٺ ثبقٷس.
تجػشُ ٦ .7ٯيٻ اًٖبء اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثبيس ثٻ ت٣ٹي ٸ تٗٽس ٸ اؾت٣ال ٬ٶٓط قٽطت زاقتٻ ٸ ٲتإټ٭ ٸ ٞب٢س ؾٹء ؾبث٣ٻ ثبقٷس.
تجػشُ  .8اًٖبء ثٷسټبي  3ٸ  2ثٻ ٲست زٸ ؾب ٬اٶتربة ٲي قٹٶس ٸ اٶتربة ٲزسز آٶٽب ثالٲبٶٕ اؾت ٸ يهٳٷ ًب چٷبٶچهٻ اًٖهبء ٞهٹ ٠زض َهٹ ٬ؾهٻ ؾهب ،٬ؾهٻ رٯؿهٻ
ٲتٹاٮي يب  1رٯؿٻ ٲتٷبٸة ٚيجت ٚيطٲٹرٻ زاقتٻ يب ثٻ ټط زٮي٭ اٲ٧بٴ حًٹض زض رٯؿبت ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ضا ثٻ ٲست ثيف اظ  3ٲبٺ ٶساقتٻ ثبقٷس يب زض نهٹضت
احطاظ ٖسٰ نالحيت ،ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ثٻ ٖع ٬آٶٽب ٸ اٶتربة ٞطز رسيس ا٢ساٰ ٦ٷس .تكريم ٲٹرٻ يب ٚيطٲٹرهٻ ثهٹزٴ ٚيجهت اًٖهبء ثهٻ ٖٽهسٺ ضئهيؽ ٦ٳيتهٻ
اؾت.
تجػشُ  .9ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲيتٹاٶس ثٷب ثٻ نالحسيس اظ اٞطاز ٲُٯٕ ثطاي قط٦ت زض رٯؿبت ٦ٳيتٻ ثسٸٴ زاقتٵ ح ١ضؤي زٖٹت ٦ٷس.
تجػشُ  .:رٯؿبت ٦ٳيتٻ ثب حًٹض ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖٹ نبحت ضؤي تك٧ي٭ ٲيقٹز ٸ ٲهٹثبت آٴ ثب ؾٻ ضؤي ٲٹا٢ ١ٞبث٭ ارطاء اؾت.
تجػشُ ; .اح٧بٰ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ثباٲًبء ضئيؽ ٦ٳيتٻ ثسٸي ٸ اح٧بٰ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓط ثب اٲًبء زثيط ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓهط زاٶكه٫بٺ
اثال٘ ٲيقٹز.
هبدُ  .9تشويت اػضبء وويتِ

اًضجبعي تدذيذ ًظش داًطگبُ[1]15

 .6ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيتٻ تزسيس ٶٓط.
 .4ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ.
 .3ٲٗبٸٴ زاٶكزٹئي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ٦ٳيتٻ تزسيسٶٓط.
هبدُ  .:تشويت اػضبء وويتِ هشوضي

اًضجبعي داًطدَيبى[2]16

 .6ٲٗبٸٴ زاٶكزٹئي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ،حؿت ٲٹضز ،ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيتٻ.
 .4ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټب ثٻ اٶتربة قٹضاي ٲط٦هعي ٶٳبيٷهس٪بٴ ٲ٣هبٰ ٲٗٓهٱ ضټجهطي زض زاٶكه٫بٺټهب ٸ ثهب ح٧هٱ ضئهيؽ
ٲط٦عي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺټب.
 .3ي ٥ٶٟط ح٣ٹ٢ساٴ ثٻ اٶتربة ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ،حؿت ٲٹضز.
 .2ؾطپطؾت ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ ثسٸٴ ح ١ضؤي ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ٦ٳيتٻ.
 .5ي ٥ٶٟط اظ اًٖبء ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ثٻ اٶتربة ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز.
 .1ي ٥ٶٟط زاٶكزٹ اظ ٲيبٴ اًٖبء ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺټب ثب اٶتربة ٸ نسٸض ح٧ٱ اظ ؾٹي ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي.
 .6تط٦يت ٦بٲ٭تط ٦ٳيتٻ ٞٹ ٠زض ٲهٹثبت آيٷسٺ ش٦ط قسٺ اؾت.
 .4تط٦يت ٦بٲ٭تط ٦ٳيتٻ ٞٹ ٠زض ٲهٹثبت آيٷسٺ ش٦ط قسٺ اؾت

 .3ٲٗبٸٴ زاٶكزٹئي ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټب ثٷبثٻ زٖٹت زثيط ٦ٳيتٻ ٲط٦عي .
تجػشُ  .6ٲست ًٖٹيت اًٖبء ٲٷترت  3ؾب ٬ٸ اٶتربة ٲزسز آٶٽب ثالٲبٶٕ اؾت.
تجػشُ  .7رٯؿبت ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثب حًٹض  2ٶٟط ضؾٳيت ٲييبثس ٸ تهٳيٳبت رٯؿٻ ثب  3ضؤي ٲٹا ١ٞالظٰاالرطاء اؾت.
تجػشُ ٦ .8ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ اظ ٶٓط تك٧يالتي ثٻ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي ٸاثؿهتٻ اؾهت ٸ
تحت ٶٓط قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٗٞبٮيت ٲي٦ٷس.
تجػشُ  .9ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲيتٹاٶس ثٷب ثٻ تكريم ٸ يطٸضت اٲط اظ اٞطاز ٲُٯٕ ثطاي قط٦ت زض رٯؿٻ ٦ٳيتٻ ثسٸٴ زاقتٵ ح ١ضؤي زٖٹت ٦ٷس.
تجػشُ  .:اح٧بٰ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ ثب اٲًبء زثيط ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اثال٘ ٲيقٹز.
هبدُ ; .حذٍد اختيبسات ٍ ٍظبيف وويتِّبي اًضجبعي داًطگبُ ٍ وويتِ هشوضي اًضجبعي

اٮ )ٝضؾيس٪ي ثٻ رطايٱ ٖٳٹٲي زاٶكزٹيبٴ (اظ ٢جي٭ تٽسيس ،تُٳيٕ ،تٹټيٵ ،يطة ٸ رطح ،رٗ٭ ،ؾط٢ت ،ضقٹٺ ،اذتالؼ يب ٢ت٭).
ة) ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت آٲٹظقي ٸ ازاضي ٲبٶٷس:
6ه ة) ت٣ٯت زض اٲتحبٴ
4ه ة) ٞطؾتبزٴ قرم زي٫طي ثٻ ربي ذٹز زض اٲتحبٴ يب قط٦ت ثٻ ربي زي٫طي زض اٲتحبٴ.
3ه ة) اضت٧بة ټط ٖٳٯي اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ٦ٻ ٲٹرت اذال ٬يب ٸٟ٢ٻ يب ٲعاحٳت زض ارطاي ثطٶبٲٻټبي زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قٹز.
2ه ة) ايطاز ذؿبضات ثٻ اٲٹا ٬زاٶك٫بٺ يب ثيتاٮٳب. ٬
د) ترٯٟبت ؾيبؾي:
6ه د) زازٴ اَالٖبت ذال ٜيب ٦تٳبٴ ٸاٗ٢يبت ٖٳس ٶؿجت ثٻ ذٹز يب ٪طٸټ٥ټبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب اٞطاز ٸاثؿتٻ ثٻ آٶٽب.
4ه د) ًٖٹيت زض ٪طٸټ٧ٽبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب ٲٯحس يب ټٹازاضي ٸ اٶزبٰ زازٴ ټط ٖٳٯي ثٻ ٶ ٕٟآٶٽب.
3ه د) ٗٞبٮيت ٸ تجٯي ٙثٻ ٶ٪ ٕٟطٸټ٧ٽب ٸ ٲ٧بتتاٮحبزي.
2ه د) تٹټيٵ ثٻ قٗبئط اؾالٲي يب ٲٯي ٸ اضت٧بة اٖٳبٮي ثطيس ٶٓبٰ رٳٽٹضي اؾالٲي (ٲبٶٷس :قٗبض ٶٹيؿي ،پرف اٖالٲيٻ ٸ)...
5ه د) ايزبز ثٯٹا ٸ آقٹة زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ.
ز) ترٯٟبت اذال٢ي:
6ه ز) اؾتٗٳب ٬ٲٹاز ٲرسض يب قطة ذٳط يب ٢ٳبض يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ ٸ تٹظيٕ ايٵ٪ٹٶٻ ٲٹاز.
4ه ز) اؾتٟبزٺ اظ ٶٹاضټبي ٸيسئٹيي يب نٹتي يب ٮٹحٻټبي ضايبٶٻاي ٲؿتٽزٵ يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ ،ت٧خيط ،تٹظيٕ ايٵ٪ٹٶٻ ٸؾبي٭.
3ه ز) ٖسٰ ضٖبيت پٹقف اؾالٲي يب اؾتٟبزٺ اظ پٹقف يب آضايف ٲجتص.٬
2ه ز) اؾتٟبزٺ يب تٹظيٕ يب ت٧خيط ٦تت ،ٲزالت٧ٖ ،ؿٽبي ٲؿتٽزٵ ٸ يب آالت ٮٽٹ ٸ ٮٗت.
5ه ز) ٖسٰ ضٖبيت قئٹٴ زاٶكزٹئي.

1ه ز) زاقتٵ ضاثُٻ ٶبٲكطٸٔ.
3ه ز) تك٧ي٭ يب قط٦ت زض رٯؿبت ٶبٲكطٸٔ.
8ه ز) اٶزبٰ ٖٳ٭ ٲٷبٞي ٖٟت.
هبدُ <  .تٌجيْبت]17[3

اٮ )ٝتٷجيٽبتي ٦ٻ ثب ح٧ٱ ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲيتٹاٶس اٖٳب ٬قٹز.
6ه اٮ )ٝاحًبض ٸ اذُبض قٟبټي.
4ه اٮ )ٝاذُبض ٦تجي ثسٸٴ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ.
3ه اٮ )ٝتص٦ط ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ.
2ه اٮ )ٝتٹثيد ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ.
5ه اٮ )ٝزازٴ ٶٳطٺ  3/45زض زضٸؼ ٲطثٹٌ ثٻ ترٯّ.ٝ
1ه اٮ )ٝٲحطٸٲيت اظ تؿٽيالت ضٞبټي زاٶك٫بٺ (اظ ٢جي٭ ٸاٰ ،ذٹاث٫بٺ ٸ.)...
3ه اٮ )ٝزضيبٞت ذؿبضت اظ زاٶكزٹ زض ٲٹاضزي ٦ٻ ترٯ ،ٝٲٷزط ثٻ ايزبز يطض ٸ ظيبٴ ثٻ زاٶك٫بٺ يب ثيتاٮٳب ٬قسٺ ثبقس.
8ه اٮ )ٝٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ تبٲست زٸ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي (ثب احتؿبة يب ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات)
تجػشُ  .6زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ح٧ٱ نبزض ٦طزٺ ٸ ثٻ آٴ ح٧ٱ زض ٲٹٖس ٲكرم قسٺ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ زاٶكهزٹ اٖتهطاو ٦ٷهس ،تزسيهس
ٶٓط زض ح٧ٱ نبزضٺ ثٻ ٖٽسٺ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .7اٖٳب ٬ٲزسز ٲزبظات ٲٹيٹٔ ثٷس 8ه اٮ ٝٲبزٺ  3ٲٷٹٌ ثٻ تإييس ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ذٹاټس ثٹز.
ة) تٷجيٽبتي ٦ٻ  ٍ٣ٞثبح٧ٱ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲيتٹاٶس اٖٳب ٬قٹز:
6ه ة) ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ تب چٽبض ٶيٱ ؾب ٬تحهيٯي (ثب احتؿبة يب ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات).
تجػشُ :چٷبٶچٻ پؽ اظ ارطاي ح٧ٱ ٦ٳيتٻ ٸ زض َٹ ٬ٲست تحهي٭ زاٶكزٹ ،احتؿبة ؾٷٹات ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ ٲبٶٕ اظ ٞهبض٘اٮتحههي٭ قهسٴ زاٶكهزٹ قهٹز ٸ
زاٶكزٹ ٲتٗصض ثٻ ٖصض ٲٹرٻ قٹز٦ ،ٳيتٻ ٲط٦عي پؽ اظ اضايٻ زالي٭ ٸ ٲساض ٤تٗصض اظ ؾٹي زاٶكزٹ ٸ ثطضؾي ،ثٷب ثٻ تكريم ٲيتٹاٶس ا٢ساٰ ثٻ تجسي٭ ح٧ٱ ثهٻ ٖهسٰ
احتؿبة ؾٷٹات ٦ٷس.
4ه ة) تٛييط ٲح٭ تحهي٭ زاٶكزٹ.
3ه ة) تجسي٭ زٸضٺ تحهيٯي زاٶكزٹ اظ ضٸظاٶٻ ثٻ قجبٶٻ .
2ه ة) اذطاد زاٶكزٹ اظ زاٶك٫بٺ ثب ح ّٟح ١قط٦ت ٲزسز زض آظٲٹٴ ٸضٸزي.
5ه ة) ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ زض ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټب تب  5ؾب.٬

 .6تٟهي٭ ترٯٟبت ٸ تٷجيٽبت ٲطثٹَٻ زض قيٹٺٶبٲٻ ارطايي آٲسٺ اؾت.

تجػشُ  .6زض ٲٹاضز يطٸضي ثٷب ثٻ تكريم٦ ،ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٲيتٹاٶس ح٧ٱ ثٻ نٹضت تط٦يجي نبزض ٦ٷهس(.تط٦يجهي اظ  4يهب چٷهس ثٷهس
ٲبزٺ )3
تجػشُ  .7ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲزبظ اؾت تب ظٲبٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ زاٶكزٹي ٲترٯ ٝزض ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶكه٫بٺ اظ ٸضٸز ٸي ثهٻ زاٶكه٫بٺ رٯهٹ٪يطي ٦ٷهس ٲكهطٸٌ
ثطايٷ٧ٻ ٲست ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ زاٶكزٹ اظ ي٧ٳبٺ تزبٸظ ٶ٧ٷس ٸ زض ٲٹضز پطٸٶسٺټبئي ٦ٻ ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثطاي ضؾهيس٪ي ٸ اٖهالٰ ضؤي اضرهبٔ ٲهيقهٹز،
ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲزبظ اؾت اظ ٸضٸز زاٶكزٹ ثٻ زاٶك٫بٺ تب ٲست زٸ ٲبٺ رٯٹ٪يطي ٦ٷس(.زض نٹضت تال٢ي ايبٰ ٲٳبٶٗت اظ ٸضٸز زاٶكزٹ ثٻ زاٶكه٫بٺ ثهب اٲتحبٶهبت پبيهبٴ
ٶيٱؾب ،٬زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس ثب تكريم ضئيؽ زاٶك٫بٺ زض اٲتحبٶبت پبيبٴ ٶيٱؾب ٬قط٦ت ٦ٷس).
تجػشُ  .8ثٻ ٲٷٓٹض ٲٳبٶٗت اظ اٖٳب ٬ؾٯي٣ٻټبي ٲتٟبٸت زض زاٶك٫بٺټب ٸ زض ٲٹاضز ترٯ ٝٲكبثٻ٦ ،ٳيتهٻټهبي اٶًهجبَي زاٶكه٫بٺټهب ٲٹْٟٷهس زض ذههٹل ترٯٟهبت
ٲكٳٹ ٬ثٷسټبي /5د ٸ /6ز ٸ /4ز ٸ /2ز ٸ /1ز ٸ /3ز ٸ /8ز ٲبزٺ  1آييٵٶبٲٻ ،يٳٵ ضؾيس٪ي ٸ نسٸض ح٧ٱ زض ٲحسٸٺ اذتيبضات ،ٲطاتهت ضاثهطاي اَهالٔ ٸ احيبٶهبً
اٖالٰ ٶٓط ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اضؾب٦ ٬ٷٷس.
تجػشُ  .9ټط٪بٺ زاٶكزٹئي زض ٲ٧بٶٽبئي ثٻ ٖٷٹاٴ زاٶكزٹ ٗٞبٮيت زاقتٻ ثبقس (اظ ٢جي٭ ؾٟطټبي ٖٯٳي ،ٲحٯٽبي ٦بضآٲٹظي ،ذٹاث٫بٺ ٸ )...ٲطت٧ت ٖٳٯي قهٹز ٦هٻ
ثطحؿت ٢ٹاٶيٵ ٦كٹضي ٲؿتٹرت ٦يٟط ثبقس٦ ،ٳيتٻ اٶًجبَي ٲيتٹاٶس يٳٵ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯ ٝزض حيُٻ ايٵ آئيٵ ٶبٲهٻ ،ٲهٹاضز ضا ثهطاي ثطذهٹضز زض حيُهٻ ٦هبضي
ٲطارٕ شينالحيت ثٻ آٶٽب ٶيع اضربٔ زټس .ثٻ ټط حب ٬تٷٽب ٲطرٕ ٲزبظ زاٶك٫بٺ ثٻ اٶٗ٧بؼ ترٯ ٝٸ ٲٗطٞي زاٶكهزٹي ذهبَي ثهٻ ٲطارهٕ ً٢هبئي ٸ اٶتٓهبٲي٦ ،ٳيتهٻ
اٶًجبَي آٴ زاٶك٫بٺ اؾت.
تجػشُ  .:ټط٪بٺ زاٶكزٹئي زض ذبضد اظ ٲحٹَٻ زاٶك٫بٺ ٲطت٧ت ٖٳ٭ ذالٞي قٹز ٦ٻ ثٷبثط ٢ٹاٶيٵ ٦كٹضي ٲؿتٹرت ٦يٟط ثبقهس ،ضؾهيس٪ي ثهٻ رهطٰ اضت٧هبثي زض
چبضچٹة يٹاثٍ ٸ ٢ٹاٶيٵ ٦يٟطي ٸ رعائي زض نالحيت ٲطارٕ ً٢بئي اؾت اٲب ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٲيتٹاٶس ثٻ ٲٹاظات آٴ حؿت ٲبزٺ  3ايٵ آئهيٵ ٶبٲهٻ تههٳيٱ٪يهطي
٦ٷس.
تجػشُ ; .تٳطز زاٶكزٹ اظ ارطاي اح٧بٰ ٸ زؾتٹضاتي ٦ٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي نبزض ٲي٦ٷس يب ت٧طاض ترٯ ٝٲٹرت تكسيس تٷجيٻ ذٹاټس قس.
تجػشُ < .ثٷب ثٻ تكريم ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ،ٲٹاضز ترٯ ٝٲيتٹاٶس ثٻ ٸٮّي يب ؾطپطؾت يبټٳؿط زاٶكزٹ اَالٔ زازٺ قٹز.
تجػشُ = .زض نٹضت احتٳب ٬تهحيح ضٞتبض ٸ ٖسٰ ت٧طاض ترٯ٦ ،ٝٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٸ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثٷب ثٻ تكهريم ٲهيتٹاٶهس ارهطاي تٳهبٰ يهب
ثركي اظ ح٧ٱ ضا پؽ اظ اذص تٗٽس ثٻ حبٮت تٗٯي ١زض آٸضٶس ٸ زض نٹضت ت٧طاض ټط ٶٹٔ ترٯٖ ،ٝالٸٺ ثط اٖٳب ٬ٲزبظات رطٰ رسيس ،ح٧ٱ تٗٯي٣ي ټٱ ثهٻ ارهطاء زض
ذٹاټس آٲس ٸ اؾتٟبزٺ اظ ٲٹيٹٔ ايٵ تجهطٺ زض َٹ ٬ٲست تحهي٭ زاٶكزٹ  ٍ٣ٞي٧جبض ٲزبظ ٲيثبقس ٸ اٖتجبض ارطاي اح٧بٰ تٗٯي٣ي ثهٻ قهطٌ ٖهسٰ ت٧هطاض ترٯه ٝتهب
پبيبٴ تحهي٭ زاٶكزٹ اؾت ٸ زض نٹضت ٖسٰ ت٧طاض ترٯ ٝزض َٹ ٬ٲست تحهي٭ ،ؾٹاث ١ٲح٧ٹٲيت اظ پطٸٶسٺ اٸ ذهبضد ذٹاټهس قهس .يهٳٷبً ايهٵ تجههطٺ ثهط ٦ٯيهٻ
ٲٹاضز ترٯ ٝٲبزٺ  1ايٵ آييٵٶبٲٻ قٳٹ ٬زاضز اال زض ايٵ ٲٹاضز:
اٖٳب ٬قٷيٕ (ظٶبٸٮٹاٌ)  -ؾط٢ت ٲ٧طض  -اؾتٟبزٺ اظ ؾالح ًٖ -ٹيت يب ٗٞبٮيت زض ٪طٸټ٧ٽبي ٲٯحس ،ٲٟؿس يب ٲحبضة  -تٹظيٕ ٲٹاز ٲرسض ٸ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي.

تجػشُ > .ثٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ ٲٽٳبٴ ٸ اٶت٣بٮي٦ ،ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بټي ٦ٻ ترٯ ٝزض ظٲبٴ تحهي٭ زاٶكزٹ زض آٶزب نهٹضت ٪طٞتهٻ اؾهت ضؾهيس٪ي ذٹاټهس
٦طز ٸ چٷبٶچٻ زض ٲٹ ٕ٢ارطاي ح٧ٱ ،زاٶكزٹ زض آٴ زاٶك٫بٺ ٶجبقس٦ ،ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بټي ٦ٻ ٲحه٭ تحههي٭ زاٶكهزٹ اؾهت ٲ٧ٯه ٝثهٻ ارهطاي ح٧هٱ نهبزضٺ
ذٹاټس قس.
هبدُ =ً .حَُ اػتشاؼ وشدى داًطدَ ثِ آساء غبدس ضذُ

اٮ )ٝزض ٲٹضز اح٧بٲي ٦ٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ نبزض ٲي٦ٷس (ثٷسټبي /6اٮ ٝٸ /4اٮ - ٝٲهبزٺ  )3زاٶكهزٹ ٲهيتٹاٶهس ْهط ٜٲهست  63ضٸظ ازاضي اظ
تبضيد ضئيت ح٧ٱ اٸٮيٻ ،اٖتطاو ذٹز ضا ثٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيسٶٓط زاٶك٫بٺ شيضثٍ تؿٯيٱ ٦ٷس تب زض آٴ ٦ٳيتٻ تزسيس ٶٓط قٹز.
تجػشُ :زض ٲٹضز اح٧بٰ ثٷسټبي /6اٮ ٝٸ /4اٮ ٝٲطرٕ تزسيس ٶٓط ټٳبٴ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي اؾت ٸ زاٶكزٹ ثبيس ْط ٜٲهست  63ضٸظ ازاضي اظ تهبضيد ضئيهت
ح٧ٱ اٸٮيٻ ،اٖتطاو ذٹز ضا ثٻ آٴ ٦ٳيتٻ تؿٯيٱ ٦ٷس تب ح٧ٱ ُٗ٢ي نبزض قٹز.
ة) زض ٲٹضز تهٳيٳبتي ٦ٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اتربش ٲي٦ٷس (ثٷسټبي اٮه ٝٸ ة ٲهبزٺ  )3ٶحهٹٺ ٸ ٲطاحه٭ نهسٸض ح٧هٱ ٸ اٖتهطاو زاٶكهزٹ ثهسيٵ تطتيهت
ذٹاټس ثٹز:
6ه ة) ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اثتسا ٶٓط ذٹز ضا زض ٲٹضز تٷجيٻ ٲٹضز ٶٓط ٦ٻ ثبيس زضثبضٺ زاٶكزٹ اٖٳب ٬قٹز اظ َطي ١زاٶك٫بٺ ٸ يب ضؤؾبً تٹؾٍ ح٧ٱ ٦تجي (ح٧هٱ اٸٮيهٻ) ثهٻ
اَالٔ ٸي ٲيضؾبٶس.
4ه ة) زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس ْط ٜٲست زٸ ټٟتٻ پؽ اظ اثال٘ ح٧ٱ ،زٞبٖيٻ ذٹز ضا ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي (اظ َطي٦ ١ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب ٲؿت٣يٳبً ثهٻ ٦ٳيتهٻ ٲط٦هعي
اٶًجبَي ثب اضؾب ٬ضٸٶٹقت ثٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ اضؾب ٬ٶٳبيس).
3ه ة) ٦ٳيتٻ ٲط٦عي پؽ اظ ٲالحٓٻ زٞبٖيٻ زاٶكزٹ ،حسا٦خط ْط ٜٲست ي٧ٳبٺ ح٧ٱ ُٗ٢ي ضا نبزض ٲي٦ٷس.
تجػشُ  .6اح٧بٰ اٸٮيٻ نبزضٺ اظ ؾٹي ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثٻ ټط ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲيثبيس تب ي٧ٳبٺ پؽاظ نسٸض ثٻ زاٶكزٹي ٲترٯ ٝاثال٘ قٹز.
تجػشُ  .7اح٧بٰ اٸٮيٻ ثب ضٖبيت ٲٹيٹٔ تجهطٺ  6ٲبزٺ  8تب ظٲبٴ نسٸض ح٧ٱ ُٗ٢ي ،الظٰاالرطاء ٶيؿت.
تجػشُ  .8زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ ثٻ زالي٭ ٚيط ٲٹرٻ اظ اٖالٰ ضئيت ح٧ٱ اٸٮيٻ اؾتٷ٧ب٦ ٜٷس ح ١اٖتطاو اظ ٸي ؾٯت ذٹاټس قس(.ٲطرهٕ تكهريم ٚيهط ٲٹرهٻ
ثٹزٴ٦ ،ٳيتٻ اٶًجبَي اؾت).
هبدُ >٦ .ٯيٻ ٦ٳيتٻ ټبي اٶًجبَي ٲٹْٟٷس ثب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي زض اضؾب ٬پطٸٶسٺ ٸ يب ٲٹاضز زضذٹاؾتي زي٫ط ټٳ٧بضي ٦ٷٷس ٸ اح٧بٰ نهبزضٺ اظ ؾهٹي ٦ٳيتهٻ ٲط٦هعي
اٶًجبَي ضا ارطاء ٦ٷٷس.
هبدُ  .61ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲؿئٹ ٬ٶٓبضت ثطحؿٵ ارطاي ٦ٯيٻ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ آييٵٶبٲٻ زض زاٶك٫بٺ اؾت.
هبدُ  .66ٲطرٕ ضؾيس٪ي ثسٸي ٸ ٶٽبئي ثٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ ٸاثؿتٻ٦ ،ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ اؾت.
هبدُ  .67زض نٹضتي ٦ٻ ٲطارٕ اٲٷيتي يب ً٢بئي تكريم ثٻ نالحيت يب ٖسٰ نالحيت تحهي٭ زاٶكزٹئي ثسټٷس ،ثبيس ٲطاتت ضا ٦تجبً ثب ش٦ط ٶٹٔ ٸ ٲيهعاٴ ترٯهٝ
ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اضؾب٦ ٬ٷٷس تهب ٦ٳيتهٻ ٲط٦هعي اٶًهجبَي ثطاؾهبؼ ٲهٹاضز اضايهٻ قهسٺ ،زض ذههٹل ازاٲهٻ يهب ٖهسٰ ازاٲهٻ يهب چ٫هٹٶ٫ي تحههي٭ زاٶكهزٹ
تهٳيٱ٪يطي ٦ٷس .ثٻ ټط حب ٬ٲطرٕ تكريم نالحيت يب ٖسٰ نالحيت تحهي٭ زاٶكزٹيبٴ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اؾت.

تجػشُ  .6زاٶك٧سٺټبي ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺټبي ربٲٕ ٸ زاٶك٧سٺټبي ا٢ٳبضي ؾبيط زاٶك٫بٺټب ،ٲزبظ ثٻ تك٧ي٭ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي اٶس ٸ ٸاثؿت٫ي آٶٽب ثٻ ٦ٳيتهٻ ٲط٦هعي
اٶًجبَي اظ َطي٦ ١ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ اؾت .ٲطرٕ تكريم يطٸضت تك٧ي٭ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زض ايٵ٪ٹٶٻ زاٶك٧سٺټب ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓط زاٶكه٫بٺ اؾهت
ٸ نسٸض ٲزٹظ ثٻ ٖٽسٺ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اؾت ٸ تط٦يت اًٖبء ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ايٵ٪ٹٶٻ زاٶك٧سٺټب حؿت ٲٹضز ثبپيكٷٽبز ضئيؽ زاٶكه٫بٺ ٸ تإييهس ٦ٳيتهٻ
ٲط٦عي اٶًجبَي اٶتربة ٲيقٹٶس.
تجػشُ  .7زاٶك٫بٺټبي ٸاثؿتٻ ثٻ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٦ٯيٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ ًٖٹ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ذٹز ضا ٸ ١ٞآييٵٶبٲٻ اٶًجبَيٶيطٸټبي ٲؿٯح ٲهٹة ٲ٣هبٰ ٲٗٓهٱ ضټجهطي
ٸ ٞطٲبٶسټي ٲٗٓٱ ٦٭ ٢ٹا ضؾيس٪ي ذٹاټٷس ٦طز ٸ زض نٹضت ٲحطٸٲيت زائٱ زاٶكزٹ اظ ازاٲٻ تحهي٭ ،ٲطاتت ضاثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي احبٮٻ ٲي٦ٷهس .ازاٲهٻ تحههي٭
ايٵ زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺټبي ٚيط ٸاثؿتٻ ثٻ ٶيطٸټبي ٲؿٯح پؽ اظ تإييس نالحيت ازاٲٻ تحهي٭ زض ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ،ثطاؾبؼ يٹاثٍ ؾبظٲبٴ ؾٷزف ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .8زض نٹضت ٸنٹ٪ ٬عاضـ٦ ،ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اثتسائبً ثٷبثٻ تكريم ٲيتٹاٶس ثٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ ضؾيس٪ي ٦ٷس.
هبدُ  .68قيٹٺ ٶبٲٻ ارطايي ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ زض ْط ٜٲست ي٧ٳبٺ پؽ اظ تههٹيت زض قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي تٹؾهٍ ٸظاضتهيٵ ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸ
ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي تٽيٻ ٸ ثطاي ارطاء ثٻ ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټب اثال٘ ذٹاټس قس.
هبدُ  .69ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  62ٲبزٺ ٸ  52ثٷس ٸ  33تجهطٺ زض رٯؿٻ  32/1/62قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي تهٹيت قس ٸ اظ تبضيد تهٹيت الظٰاالرطاء اؾهت ٸ
٦ٯيٻ آييٵٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټبي ٲٛبيط ثب ايٵ آييٵٶبٲٻ ٞب٢س اٖتجبض اؾت.

هصَتِ8>:خلسِضَرايػالياًقالبفزٌّگيهَرخ><;/7/
(دسثبسُ افضايص تشويت وويتِ هشوضي اًضجبعي داًطدَيبى
ٍ اغالح ثٌذ  9هبدُ  :آيييًبهِ)

پيكٷٽبز اٞعايف تط٦يت ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ (ٶبٲٻ قٳبضٺ /ٰ/4563ٸ ٲٹضخ  35/63/43ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي) ايبٞٻ قٹز.
 .8ضئيؽ ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټب ثٷب ثٻ زٖٹت زثيط ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي.
ټٳچٷيٵ ثٷس  2ٲبزٺ  5آئيٵ ٶبٲٻ ثسيٵ قطح انالح قٹز.
 .2ؾطپطؾت زثيطذبٶٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ ثسٸٴ ح ١ضؤي ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ٦ٳيتٻ.

اکثزّاضويرفسٌداًي
رئيسخوَْرٍرئيسضَرايػالياًقالبفزٌّگي

اصالحيِتزکيةاػضايکويتِّاياًضثاعيداًطدَياى

ثٻ اؾتٷبز ثٷس اٸ ٬رٯؿبت  243ٸ  233ٲٹضخ  33/3/46ٸ  33/8/5قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ ثبت٧يٻ ثط تزطثٻټبي پيكيٵ اظ ٖٳٯ٧طز ٦ٳيتٻټهبي اٶًهجبَي،
تط٦يت ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺټب ٸ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ قطايٍ ًٖٹيت آٶٽب ثٻ قطح ظيط تٗييٵ ٲي٪طزز.
الف) تشويت اػضبي وويتِ اًضجبعي ثذٍي داًطگبُ

 .6ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٗٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيتٻ ثسٸي
 .4ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ يب ٶٳبيٷسٺ تبٰاألذتيبض ايكبٴ
 .3ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ
 .2زٸ ٶٟط زاٶكزٹي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ
 .5زثيط ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٦ٳيتٻ ثسٸي ٸ ح٧ٱ ضئيؽ زاٶك٫بٺ ،ثسٸٴ زاقتٵ ح ١ضؤي
تجػشُ :رٯؿبت ثب حًٹض ضئيؽ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖٹ نبحت ضؤي تك٧ي٭ ٲيقٹز ٸ تهٳيٳبت آٴ ثب ؾٻ ضؤي ٲٹا ١ٞثٻ تهٹيت ٲيضؾس.
ة) تشويت اػضبي وويتِ اًضجبعي تدذيذ ًظش داًطگبُ

 .6ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيتٻ تزسيس ٶٓط
 .4ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ
 .3ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط ٦ٳيتٻ تزسيسٶٓط
 .2ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ (ٚيط اظ اًٖبي ٦ٳيتٻ ثسٸي)
 .5ي ٥ٶٟط زاٶكزٹي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ (ٚيط اظ اًٖبي ٦ٳيتٻ ثسٸي)
تجػشُ :رٯؿبت ٦ٳيتٻ تزسيسٶٓط ثب حًٹض ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖٹ زي٫ط تك٧ي٭ قسٺ ٸ ٲهٹثبت آٴ ثب ؾٻ ضؤي ٲٹا٢ ١ٞبث٭ ارطاء اؾت.
ج) تشويت اػضبي وويتِ هشوضي اًضجبعي داًطدَيبى

 .6ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٞطټٷ٫ي ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ ٦ٳيتٻ.
 .4ٲسيط ٦٭ زاٶكزٹيبٴ زاذ٭ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز.
 .3ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټب ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٶٽبزٶٳبيٷهس٪ي ٲ٣هبٰ ٲٗٓهٱ ضټجهطي زض زاٶكه٫بٺټهب ٸ ح٧هٱ ٸظيهط ٞطټٷه ٩ٸ
آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ،حؿت ٲٹضز.
 .2ي ٥ٶٟط ح٣ٹ٠زاٴ اظ ثيٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺټب ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي يهب ٸظيهط ثٽساقهت،
زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ،حؿت ٲٹضز.
 .5ي ٥ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲهٹظـ
پعق٧ي حؿت ٲٹضز.

 .1ي ٥ٶٟط زاٶكزٹ اظ ٲيبٴ اًٖبي ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺټب ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖهبٮي يهب ٸظاضت ،زضٲهبٴ
ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز.
 . 3ضئيؽ يب ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ي٧ي اظ زاٶك٫بٺټب ثٷب ثٻ زٖٹت ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي
 .8زثيط ٦ٳيتٻ ٲط٦ع ي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲهٹظـ
پعق٧ي حؿت ٲٹضز ،ثسٸٴ زاقتٵ ح ١ضؤي.
تجػشُ :رٯؿبت ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثب حًٹض ًٖ 5ٹ نبحت ضؤي ضؾٳيت ٲييبثس ٸ تهٳيٳبت رٯؿٻ ثب حهسا٢٭  2ضؤي ٲٹاٞه ١اظ ثهيٵ اًٖهبي حبيهط ٲٗتجهط
ثٹزٺ ٸ زض نٹضت نسٸض ح٧ٱ ُٗ٢ي ،الظٰاالرطاء اؾت.
د) ضشايظ ػضَيت

٦ٯيٻ اًٖبي ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ٦ٻ ثب قرهيت ح٣ي٣ي ثٻ ًٖٹيت ايٵ ٶٽبز اٶتربة ٲي قٹٶس ثبيهس زض ت٣هٹي ٸ اؾهت٣ال ٬ٶٓهط اظ حؿهٵ قهٽطت ثطذهٹضزاض ثهٹزٺ،
ٲٹضز ٸحٹ ٠ٸ ٞب٢س ؾٹء ؾبث٣ٻ ثبقٷس.
تجػشُ  .6اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٦ٻ ثٻ ًٖٹيت ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي اٶتربة ٲيقٹٶسٖ ،الٸٺ ثط زاضا ثٹزٴ قطايٍ ٞٹ ٠ثبيس ٲتإټ٭ ثبقهٷس .ټٳچٷهيٵ زض زاٶكه٫بٺټهبيي
٦ٻ ضقتٻ ح٣ٹ ٠تسضيؽ ٲيقٹز ،ثٽتط اؾت ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي اظ ثيٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲسضؼ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ ٠اٶتربة قٹز.
تجػشُ  .7زاٶكزٹيبٴ ًٖٹ ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ٖالٸٺ ثط احطاظ قطائٍ ٲص٦ٹض ثبيس ٸارس قطايٍ ظيط ٶيع ثبقٷس:
 .6اظ ٶٓط ت٣ٹي ٸ اذال ٠ثيٵ زاٶكزٹيبٴ حؿٵ اقتٽبض زاقتٻ ٸ تطريحبً ٲتإټ٭ ٸ اظ زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس يب ز٦تطي ثبقٷس.
 .4حسا٢٭ ٶيٳي اظ ٸاحسټبي آٲٹظقي زٸضٺ تحهيٯي ذٹز ضا ٪صضاٶسٺ ثبقٷس ٲ٫ط آٶ٧ٻ ٲ٣بَٕ تحهيٯي پيكيٵ ذٹز ضا زض ټٳبٴ زاٶك٫بٺ ثٻ پبيبٴ ضؾبٶسٺ ثبقٷس.
 .3زض َي ٲست تحهي٭ ذٹز زض زاٶك٫بٺ ٲكطٸٌ ٶكسٺ ٸ ح٧ٱ اٶًجبَي ٶيع زضيبٞت ٶ٧طزٺ ثبقٷس.
تجػشُ  .8زثيط ٦ٳيتٻټبي ثسٸي زاٶك٫بٺټب تطريحبً اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ٸ زض ٚيط ايٷهٹضت اظ ثيٵ ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ ٦ٻ ٸارس ضتجهٻ ٦بضقٷبؾهي يهب
ثبالتط ټؿتٷس ٸ يب زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ قطايٍ ًٖٹيت زض ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ضا زاضٶس اٶتربة ٲيقٹز ،ٲكطٸٌ ثط آٶ٧ٻ ٲتإټ٭ ٸ زاضاي حؿٵ قٽطت زض ثطذٹضز ٲٷبؾهت
ثب زاٶكزٹيبٴ ثٹزٺ ٸ ًٖٹ زاضاي ضؤي زض ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٶيع ٶجبقٷس.
تجػشُ  .9اًٖبي ٲٷترت ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ثٻ ٲست زٸ ؾب ٬اٶتربة ٲيقٹٶس ٸ ايٵ اٶتربة ٢بث٭ تٳسيس اؾت .چٷبٶچٻ ټطي ٥اظ اًٖبي ٞٹ ٠ؾٻ رٯؿهٻ ٲتٷهبٸة
ٚيجت ٚيط ٲٹرّٻ زاقتٻ يب ثٻ ټط زٮي٭ اٲ٧بٴ حًٹض زض رٯؿبت ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ضا ثٻ ٲست ثيف اظ  3ٲبٺ ٶساقهتٻ ثبقهس يهب زض نهٹضت احهطاظ ٖهسٰ نهالحيت ،ضئهيؽ
٦ٳيتٻ ٲيتٹاٶس ثٻ ربي٫عيٷي ٸي ثب اٶتربة ٞطز رسيس ا٢ساٰ ٦ٷس .تكريم ٲٹرّٻ ٸ ٚيط ٲٹرّٻ ثٹزٴ ٚيجت ثٻ ٖٽسٺ ضئيؽ ٦ٳيتٻ اؾت.
تجػشُ  .:ضئيؽ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ٲيتٹاٶس ثٷب ثٻ تكريم اظ اٞطاز ٲُٯٕ ثطاي قط٦ت زض رٯؿبت ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸٴ زاقتٵ ح ١ضؤي زٖٹت ٦ٷس.
تط٦يت اًٖبي ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ زض چٽبضثٷس ٸ ټكت تجهطٺ ثٻ قطح ٞهٹ ،٠زض تهبضيد  38/64/3ثهٻ تههٹيت ٸظضاي ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸ
ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ضؾيس ٸ اظ تبضيد اثال٘ الظٰاالرطاء ٲيثبقس ٸ ٦ٯيٻ ٲهٹثبت ٲٛبيط ثب آٴ ٞب٢س اٖتجبض اؾت.

ضيًَُاهِاخزاييآيييًاهِاًضثاعيداًطدَياى

گفتبس اٍل :تخلفبت ٍ تٌجيْبت
 .6تفىيه تٌجيْبت

ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٷبز ٸ تُجي ١ز٢ي١تط اح٧بٰ اٶًجبَي تٷجيٽبت ٲبزٺ  3آييٵ ٶبٲٻ ثٻ نٹضت ظيط ت٧ٟي ٥ٲيقٹٶس:
اٮ )ٝتٷجيٽبتي ٦ٻ ثب ح٧ٱ ٦ٳيتٻټبي زاٶك٫بٺ يب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲيتٹاٶس اٖٳب ٬قٹز.
 .6احًبض ٸ اذُبض قٟبټي
 .4تص٦ط ٦تجي ثسٸٴ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ
 .3اذُبض ٦تجي ثسٸٴ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ
 . 2تص٦ط ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ
 .5تٹثيد ٦تجي ٸ زضد زض پطٸٶسٺ زاٶكزٹ
 .1زازٴ ٶٳطٺ  3/45زض زضٸؼ ٲطثٹٌ ثٻ ترٯٝ
 .3ٲحطٸٲيت اظ تؿٽيالت ضٞبټي زاٶك٫بٺ اظ ٢جي٭ ٸاٰ ،ذٹاث٫بٺ ٸ ٚيطٺ
 .8زضيبٞت ذؿبضت اظ زاٶكزٹ زض ٲٹاضزي ٦ٻ ترٯ ٝٲٷزط ثٻ ايزبز يطض ٸ ظيبٴ ثٻ زاٶك٫بٺ يب ثيت اٮٳب ٬قسٺ ثبقس.
 .3ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست ي ٥ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات
 .63ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻٲست ي ٥ٶيٳؿب ٬ثب احتؿبة ؾٷٹات
 .66ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست زٸ ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات
 .64ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست زٸ ٶيٳؿب ٬ثب احتؿبة ؾٷٹات
ة) تٷجيٽبتي ٦ٻ  ٍ٣ٞثب ح٧ٱ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكزٹ ٲيتٹاٶس اٖٳب ٬قٹز:
 .63تٛييط ٲح٭ تحهي٭ زاٶكزٹ (ټٳطاٺ ثب تٛييط ضقتٻ تحهيٯي زض نٹضت ٮعٸٰ)
 .62تجسي٭ زٸضٺ تحهيٯي زاٶكزٹ اظ ضٸظاٶٻ ثٻ قجبٶٻ
 .65ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست ؾٻ ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات
 .61ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست ؾٻ ٶيٳؿب ٬ثب احتؿبة ؾٷٹات
 .63ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست چٽبض ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات
 .68ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻٲست چٽبض ٶيٳؿب ٬ثب احتؿبة ؾٷٹات

 .63اذطاد زاٶكزٹ اظ زاٶك٫بٺ ثب ح ّٟح ١قط٦ت ٲزسز زض آظٲٹٴ ٸضٸزي
 .43ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ زض ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺټب تب  5ؾب٬
تجػشُ :نسٸض اح٧بٰ تط٦يجي زض ٲٹضز ي ٥ترٯ ٝتٷٽب ثٻ نٹضت تط٦يت تٷجيٽبت ثٷسټبي  1تب  8ثب ي٧ي اظ ثٷسټبي  6تب  5ٸ ٶيع تط٦يت تٷجيٽبت ثٷسټبي  3تهب 64
ٸ  65تب  68ثب ثٷسټبي  63ٸ  62ٲزبظ اؾت.
ايٵ تجهطٺ ثط ٦ٯيٻ ٲٹاضز ترٯٟبت ٲٷسضد زض ٲبزٺ  4اظ ايٵ ثرف ربضي اؾت ٲكطٸٌ ثطآٶ٧ٻ اظ ٲحسٸزٺ تٷجيٽبت تٗييٵ قسٺ زض آٶٽب ذبضد ٶكٹز.
 .7تفىيه تخلفبت ٍ تخػيع تٌجيْبت

زض ضاؾتبي تٗٳيٱ ارطاي تجهطٺ  3ٲبزٺ  3آييٵٶبٲٻ اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ ،ترٯٟبت ٲٷسضد زض ٲبزٺ  1ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ثب ٢يس تٷجيٽبت ٲتٷبؾهت ثطاؾهبؼ ٲهبزٺ  6اظ ايهٵ
ثرف ثٻ قطح ظيط تٟهي٭ زازٺ ٲيقٹٶس.
هبدُ ; .آيييًبهِ حذٍد اختيبسات ٍ ٍظبيف وويتِّبي اًضجبعي داًطگبُ ٍ وويتِ هشوضي اًضجبعي

الف) رسيسگي تِ خزائن عوَهي زاًطدَياى (اظ لجال تْسيس ،تغواـ ،تَّاي ،ضطة ٍ خطح ،خقل ،ضقَُ ،اذتالؼ ،لتل).
6ـ الف) تْسيس ،تطويع ،تَّيي ،فحاضيّ ،تاکي ،افتزاء

6ه 6اٮ )ٝتٽسيس يب اضٖبة يب ؾٯت اٲٷيت
4ه 6اٮ )ٝتُٳيٕ
3ه 6اٮ )ٝتٹټيٵ يب ٞحبقي يب ټتب٦ي
2ه 6اٮ )ٝاٞتطاء يب ٶكط ا٦بشيت
ٲطت٧ت ټطي ٥اظ ثٷسټبي ٞٹ ٠ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  6تب  5ٲبزٺ  6ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.زض نٹضتي ٦ٻ قب٦ي ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي يب ٲؿهئٹالٴ يهب
٦بضٲٷساٴ زاٶك٫بٺ ثبقس ،تٷجيٻ ٲيتٹاٶس ثٻ ثٷسټبي  3تب  63ٸ زض نٹضت ت٧طاض تب ثٷس  63تكسيس قٹز.
7ـ الف) ضشة ٍ خشح

زض نٹضت ٸرٹز قب٦ي ٲطت٧ت ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  2تب ( 3ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نهٹضتي ٦هٻ ٲًهطٸة ي٧هي اظ اًٖهبي ټيهإت
ٖٯٳي يب ٲؿئٹالٴ يب ٦بضٲٷساٴ زاٶك٫بٺ ثبقس ،يب زض نٹضت ت٧طاض ،تٷجيٻ ٲيتٹاٶس تب ثٷس  63تكسيس قٹز.
زض نٹضتي ٦ٻ ٲيعاٴ يطة ٸ رطح ثؿيبض قسيس ثٹزٺ يب ٲٷزط ثٻ ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي قسٺ ثبقس تٷجيٻ ٲيتٹاٶس ٲتٷبؾت ثب ٲٹضز تب ثٷس  61تكسيس قٹز.
8ـ الف) خؼل

6ه3ه اٮ )ٝرٗ٭ اؾٷبز زٸٮتي (ذبضد اظ زاٶك٫بٺ):
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ،ٲترٯ ٝٲتٷبؾت ثب اح٧بٰ ً٢بيي ٦ٻ زض ٲٹضز ٸي نبزض قسٺ ثبقس ،ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  5تب ( 64ثهٻ رهع ثٷهس
 )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه3ه اٮ )ٝرٗ٭ اٲًبي اؾبتيس يب ٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺ:

ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ رٗ٭ ٲٷزط ثٻ تحهي٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض زضٸؼ زاٶكه٫بټي ٶيهع قهسٺ ثبقهس،
ٲترٯ ،ٝثٻ ثٷس  1ٸ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ثٷسټبي  3تب  63ٶيع ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
3ه3ه اٮ )ٝاضايٻ اؾٷبز رٗٯي ثٻ زاٶك٫بٺ:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ ؾٷس رٗٯي ٲٷزط ثٻ ٢جهٹٮي زض زضٸؼ زاٶكه٫بټي يهب تٛييهط زض ٶٳهطٺ قهسٺ
ثبقس ،ٲترٯ ،ٝثٻ ٲزبظات ثٷس  1ٸ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  63ٲح٧ٹٰ ٲهي قهٹز ٸ زض نهٹضتي ٦هٻ ؾهٷس رٗٯهي ٲٷزهط ثهٻ پصيطٞتهٻ قهسٴ ٸي زض
زاٶك٫بٺ قسٺ ثبقس ٖالٸٺ ثط ٪عاضـ ثٻ ټيإت ٲط٦عي ٪عيٷف زاٶكزٹ ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  63تب  43ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
2ه3ه اٮ )ٝرٗ٭ اؾٷبز زاٶك٫بٺ ٸ اؾتٟبزٺ اظ آٴ (اٖٱ اظ اؾٷبز ٲ٧تٹة يب ٶطٰاٞعاضي):
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز ٸ زض نٹضتي ٦ٻ ٲسض ٤ٲزٗٹ٪ ٬هٹاټي ٪صضاٶهسٴ ٸاحهسټبي زضؾهي زاٶكه٫بٺ ثبقهس،
ٖالٸٺ ثط ارطاي ثٷس  1زض ٲٹضز آٴ زضٸؼ ،ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  63ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
زض نٹضتي ٦ٻ ٲترٯ٪ ،ٝٹاټي ٲجٷي ثط ٞطاٚت اظ تحهي٭ ضا رٗ٭ ٶٳبيس ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتټبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  64،66يب  65تب  68ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
9ـ الف) سشلت

6ه2ه اٮ )ٝؾط٢ت اٲٹاٚ ٬يط ٲتٗٯ ١ثٻ زاٶك٫بٺ:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  4تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ،ٲزبظات ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  3تب  64تكسيس ٲيقٹز.
ا٪ط اضت٧بة ؾط٢ت ثب ٲكبض٦ت ثبٶسټبي ؾط٢ت ٸ ثب ٶ٣كٻ ٢جٯي نٹضت ٪طٞتهٻ ثبقهس ،ٲزهبظات ٲهيتٹاٶهس تهب ثٷهس  43تكهسيس قهٹز .ټٳچٷهيٵ زض نهٹضت ٦تٳهبٴ
اَالٖبت زضثبضٺ ٸرٹز ثبٶس ثب ٶ٣كٻ ٢جٯي ٶيع ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب ( 3ثٻ رع ثٷس  )1اٖٳب ٬ٲيقٹز.
4ه2ه اٮ )ٝؾط٢ت اٲٹا ٬زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ:
ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ رجطاٴ ذؿبضت ٸاضزٺ َج ١ثٷس  ،8ٲتٷبؾت ثب ٸؾٗت ٸ زٗٞبت ٸ٢ٹٔ رطٰ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  63اٖٳب ٬ٲيقٹز.
3ه2ه اٮ )ٝؾط٢ت ؾااالت يب ٸض٢ٻټبي اٲتحبٶي:
ٲترٯٖ ٝالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ ثٷس  ،1ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  64يب ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  65تب  68ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
:ـ الف) سضَُ يب اختالس

6ه 5اٮ )ٝزازٴ ضقٹٺ زض ازاضات ٸ ؾبظٲبٶٽبي ذبضد اظ زاٶك٫بٺ:
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ،ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه5ه اٮ )ٝزازٴ ضقٹٺ ثٻ ي٧ي اظ ٦بض٦ٷبٴ زاٶك٫بٺ:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ اضت٧بة رطٰ ٲٷزط ثٻ ٶٳطٺ ٢جٹٮي ٲترٯ ٝزض ي٧ي اظ زضٸؼ زاٶك٫بټي قسٺ ثبقهس تٷجيهٻ ثٷهس 1
ٸ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  3تب  63ٶيع ثٻ ٲح٧ٹٲيت ٸي اٞعٸزٺ ٲيقٹز .
3ه5ه اٮ )ٝاذتالؼ زض اٲٹا ٬زاٶك٫بٺ يب ذبضد زاٶك٫بٺ:

زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ،ٲترٯ ٝثٻ تٷبؾت اٲٹا ٬ٲٹضز اذتالؼ ٸ ٲيعاٴ ٲكبض٦ت زض آٴ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  3تب  5يب  8تب  63ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
;ـ الف) لتل

6ه1ه اٮ )ٝاضت٧بة ٢ت٭:
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ،ٲزبظات ثٷسټبي  63تب  43زض ذهٹل ٸي الظٰاالرطاء اؾت.
4ه1ه اٮ )ٝقط٦ت زض ٢ت٭:
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ،ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  65تب  43اٖٳب ٬ٲيقٹز.
ب) رسيسگي تِ ترلفات آهَسضي ٍ ازاري
6ه ة) ت٣ٯت زض اٲتحبٴ :ٲترٯ ،ٝثٻ تٷجيٻ ٲٷسضد زض ثٷس  1ٸ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضت ت٧طاض ترٯ ،ٝتٷجيٻ ثٻ ي٧ي اظ ثٷهسټبي 3
تب ٢ 64بث٭ تكسيس اؾت.
4ه ة) ٞطؾتبزٴ قرم زي٫طي ثزبي ذٹز ثٻ اٲتحبٴ يب قط٦ت ثزبي زي٫طي زض اٲتحبٴ
6ه4ه ة) ٞطؾتبزٴ زي٫طي ثٻ ربي ذٹز ثٻ اٲتحبٴ:
ٲترٯ ،ٝثٻ تٷجيٻ ٲٷسضد زض ثٷس  1ٸ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  64ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه4ه ة) قط٦ت ثٻ ربي زي٫طي زض اٲتحبٴ:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  64ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
3ه ة) اضت٧بة ټط ٖٳٯي اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي ٦ٻ ٲٹرت اذال ٬يب ٲعاحٳت زض ارطاي ثطٶبٲٻټبي زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قٹز.
6ه3ه ة) اذال ٬يب ايزبز ٸٟ٢ٻ يب ايزبز ٲعاحٳت ثطاي ثطٶبٲٻ يب ٶٓٱ ذٹاث٫بٺ:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب ( 8ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه3ه ة) اذال ٬يب ايزبز ٸٟ٢ٻ زض ثطٶبٲٻټب يب ٶٓٱ زاٶك٫بٺ:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب ( 3ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ اذال ٬زض ٶٓٱ ٲٷزط ثهٻ ايزهبز آقهٹة ٸ اٚتكهبـ زض ؾهُح
زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قٹز ،ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  63ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
زض نٹضتي ٦ٻ اذال ٬ثب تحطي ٥زي٫طاٴ يب تك٧ي٭ ٪طٸٺ ټٳطاٺ ثبقس ،تٷجيٻ ٲيتٹاٶس ثٻ ثٷسټبي  66تب  63تكسيس قٹز.
تجػشُ :ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ثٷسټبي 6ه 3ه ة ٸ 4ه3ه ة ٲٷٹٌ ثٻ تإييس ٦تجي ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٞ -طټٷ٫ي زاٶك٫بٺ يب ي٧ي اظ ضئؾبي زاٶك٧سٺټب ٲيثبقس.
3ه3ه ة) ٖسٰ ضٖبيت ٲ٣طضات زاٶك٫بٺ:
ٖالٸٺ ثط اٖٳب ٬تٷجيٽبت ٲٷسضد زض آييٵ ٶبٲٻټبي ٲطثٹٌ ،ترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6ٸ  4ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض ،ايهٵ تٷجيهٻ تهب
ٲٹاضز ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  5ٸ  3تب ٢ 63بث٭ تكسيس اؾت.
2ه3ه ة) ٖسٰ ضٖبيت ٲ٣طضات ذٹاث٫بٺ:

ٖالٸٺ ثط اٖٳب ٬تٷجيٽبت ٲٷسضد زض آييٵ ٶبٲٻټبي ٲطثٹٌ ،ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷهسضد زض ثٷهسټبي  6ٸ  4ٲح٧هٹٰ ٲهيقهٹز ٸ زض نهٹضت ت٧هطاض ،تٷجيهٻ تهب
ثٷسټبي  3تب  5ٸ ٢ 3بث٭ تكسيس اؾت.
2ه ة) ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹا ٬زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ يب ؾبيط اٲٹا ٬ثيتاٮٳب٬
6ه2ه ة) ايطاز ذؿبضات ثٻ اٲٹاٚ ٬يط قرهي:
ٲطت٧ت ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ رجطاٴ ذؿبضات ٸاضزٺ َج ١ثٷس  ،8ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب ( 63ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه2ه ة) ايطاز ذؿبضات ثٻ اٲٹا ٬قرهي:
زض نٹضت ق٧بيت نبحت ٲبٖ ،٬الٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ رجطاٴ ذؿبضت ،ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
تجػشُ٦ :تٳبٴ ح٣بي ١زض ايٵ ذهٹل ،زض نٹضتي ٦ٻ اَالٔ ٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺ اظ آٴ ٲيتٹاٶؿتٻ ٲبٶٕ اظ ايطاز ذؿبضت ٪طزز ٲكٳٹ ٬اح٧بٰ ٞٹ ٠اؾت.
ج) رسيسگي تِ ترلفات سياسي
6ه د) زازٴ اَالٖبت ذال ٜٸا ٕ٢يب ٦تٳبٴ ٸاٗ٢يبت اظ ضٸي ٖٳس ٶؿجت ثٻ ذٹز يب ٪طٸټ٧ٽبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب اٞطاز ٸاثؿتٻ ثٻ آٶٽب:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ ترٯ ٝٲٷزط ثٻ اٶتٟبٔ ٪طٸټ٧ٽبي ٲص٦ٹض ٪طزز ٲزبظات ثٻ ثٷسټبي  3تهب
٢ 62بث٭ تكسيس اؾت.
4ه د) ًٖٹيت زض ٪طٸټ٧ٽبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب ٲٯحس يب ټٹازاضي ٸ اٶزبٰ زازٴ ټط ٖٳٯي ثٻ ٶ ٕٟآٶٽب:
6ه4ه د) ًٖٹيت يب ټٹازاضي اظ ٪طٸټ٧ٽبي ٚيط٢بٶٹٶي ٲٷحٯٻ)٪طٸټٽبيي ٦ٻ ثٻ ٲٹرت اح٧بٰ ً٢بيي ٗٞبٮيت آٶٽب ٲٳٷٹٔ قسٺ ثبقس( .ٲترٯ ٝثٻ ي٧هي اظ تٷجيٽهبت
زض ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه4ه د) اٶزبٰ اٖٳبٮي ٦ٻ ثٻ ٶ٪ ٕٟطٸټٽبي ٚيط ٢بٶٹٶي ٲٷحٯٻ ثبقس.
ٲزبظات ٲترٯ ٝاظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  8تب  62تٗييٵ ٲيقٹز.
3ه د) ٗٞبٮيت ٸ تجٯي ٙثٻ ٶ٪ ٕٟطٸټ٧ٽب ٸ ٲ٧بتت اٮحبزي ٸ ٚيط٢بٶٹٶي:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ ٗٞبٮيت ثهٻ ٶٟهٕ ٪طٸټ٧ٽهبي ٲحهبضة ٸ ٲٗبٶهس ٶٓهبٰ رٳٽهٹضي اؾهالٲي
ايطاٴ ثبقس ،ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  62ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز ٸزض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٲترٯ ٝزض ٲطارٕ ً٢هبيي ٲزهبظات تهب ثٷهس ٢ 43بثه٭
تكسيس اؾت.
2ه د) تٹټيٵ ثٻ قٗبئط اؾالٲي يب ٲٯي ٸ اضت٧بة اٖٳبٮي ثطيس ٶٓبٰ رٳٽٹضي اؾالٲي (ٲبٶٷس ٞحبقي ٸ اؾتٗٳب ٬اٮٟبِ ض٦ي ٥ثُٹض قٟبټي يب ٦تجي اظ َطيه ١قهٗبض
ٶٹيؿي ،پرف اٖالٲيٻ ٸ:)...
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب ( 8ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
زض نٹضتي ٦ٻ اضت٧بة ٖٳ٭ ثٻ نٹضت رٳٗي ٸ ثٻ ٢هس ايزبز ثٯٹا ٸ آقٹة نٹضت ٪يطز يب ٲ٧طضاً ٸ ثسٸٴ تٹرٻ ثٻ تٷجيٽبت ٢جٯي ٸا ٕ٢قٹز ٲزبظات ٲيتٹاٶس ثهٻ
ثٷسټبي  3تب  63تكسيس قٹز.

5ه د) ايزبز ثٯٹا ٸآقٹة زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ:
ٲزبظات ٲترٯ ،ٝاظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب ( 63ثٻ رع ثٷس  )1تٗييٵ ٲيقٹز.
ا٪ط ثٯٹا زض رٽت يطثٻ ظزٴ ثٻ اض٦بٴ ٶٓبٰ ٸ ثب ټٳبټٷ٫ي ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٢جٯي يب ثب ټسايت ٪طٸټٽبي ٚيط ٢بٶٹٶي ذبضد اظ زاٶكه٫بٺ ثبقهس ،زض نهٹضت ٲح٧ٹٲيهت
زض ٲطارٕ ً٢بيي ٲزبظات ٲيتٹاٶس ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  62تب  43تكسيس قٹز.
ز) رسيسگي تِ ترلفات اذالقي
6ه ز) اؾتٗٳب ٬ٲٹاز ٲرسض يب قطة ذٳط يب ٢ٳبض يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ ٸ تٹظيٕ ايٵ٪ٹٶٻ ٲٹاز.
6ه6ه ز) اؾتٟبزٺ اظ ٲٹاز ٲرسض:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  2تب ( 63ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه6ه ز) اٖتيبز ثٻ ٲٹاز ٲرسض :
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  8تب  61ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
3ه6ه ز) ٶ٫ٽساضي ،ذطيس ٸ ٞطٸـ يب تٹظيٕ ٲٹاز ٲرسض:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  8تب  63ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ،ٲزهبظات ٸي ٲهيتٹاٶهس ثهٻ ي٧هي اظ ٲهٹاضز
ٲٷسضد زض ثٷسټبي  62تب  43تكسيس قٹز.
2ه6ه ز) تك٧ي٭ رٯؿٻ يب ټٳ٧بضي ثطاي اؾتٗٳب ٬ٲٹاز ٲرسض:
ٲترٯ ،ٝزض نٹضت اؾتٟبزٺ اظ اٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  8تب  61ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ثٻ ي٧هي اظ ٲزبظاتٽهبي ٲٷهسضد زض
ثٷسټبي  66تب  43ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
5ه6ه ز) اؾتٟبزٺ اظ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  5يب  3ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
ا٪ط ترٯ ٝزض اٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ضخ زازٺ ٸ آحبض ؾٹء ٖٳٹٲي زاقتٻ ثبقس ٸ يب زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ،تٷجيهٻ ٸي ٲهيتٹاٶهس ثهٻ ٲزبظاتٽهبي
ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب ( 63ثٻ رع ثٷس  )1تكسيس قٹز.
1ه6ه ز) ذطيس ٸ ٞطٸـ ٸ تٹظيٕ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  8تب  64ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز .زض نٹضتي ٦ٻ اظ اٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ثطاي ايهٵ ٲٷٓهٹض ثٽهطٺثهطزاضي قهسٺ ثبقهس،
تٷجيٻ ٸي تب ثٷس ٢ 61بث٭ تكسيس اؾت .ټٳچٷيٵ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ،ٲزبظات ٸي ٲيتٹاٶس ثٻ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ثٷسټبي  63تب  43تكسيس قٹز.
3ه6ه ز) تك٧ي٭ رٯؿٻ رٽت اؾتٟبزٺ اظ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي:
ٲترٯ ،ٝزض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  66تب  63ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
8ه6ه ز) اؾتٟبزٺ اظ اثعاض ٢ٳبض:

ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  2ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
3ه6ه ز) تطٸيذ ٸ تٹظيٕ اثعاض ٢ٳبض:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  5ٸ يب  3ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه ز) اؾتٟبزٺ اظ ٶٹاضټبي ٸيسيٹيي يب نٹتي يب ٮٹحٻټبي ضايبٶٻاي ٲؿتٽزٵ يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ يب ت٧خيط ٸ تٹظيٕ ايٵ٪ٹٶٻ ٸؾبي٭.
6ه4ه ز) اؾتٟبزٺ اظ ٞطآٸضزټبي نٹتي ٸ تهٹيطي ٚيط ٲزبظ٧ٖ ،ؽٞ ،يٯٱ يب ٮٹحٻټبي ضايبٶٻاي حبٸي تهبٸيط ٲؿتٽزٵ:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٸ يب  3ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه4ه ز) ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ ،ت٧خيط يب تٹظيٕ ٞطآٸضزٺټبي ٞٹ:٠
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  2تب ( 63ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
3ه ز) ٖسٰ ضٖبيت پٹقف اؾالٲي ٸ اؾتٟبزٺ اظ پٹقف يب آضايف ٲجتص:٬
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٸ زض نٹضت انطاض ٸ ت٧طاض ،ٲتٷبؾت ثب ٖط ٜحب٦ٱ ثط ٲحيٍ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  3تب  3ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
2ه ز) اؾتٟبزٺ يب تٹظيٕ يب ت٧خيط ٲزالت٧ٖ ،ؿٽبي ٲؿتٽزٵ ٸ يب آالت ٮٽٹ ٸ ٮٗت:
6ه2ه ز) اؾتٟبزٺ اظ ٦تت ،ٲزالت٧ٖ ،ؿٽبي ٲؿتٽزٵ ٸ يب آالت ٮٽٹ ٸ ٮٗت:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٸ يب  3ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه2ه ز) تٹظيٕ يب ت٧خيط ٦تت ،ٲزالت٧ٖ ،ؿٽبي ٲؿتٽزٵ ٸ يب آالت ٮٽٹ ٸٮٗت:
ٲزبظات ٲترٯ ٝاظ ثٷسټبي  3تب ( 63ثٻ رع ثٷس  )1تٗييٵ ٲيقٹز.
5ه ز) ٖسٰ ضٖبيت قئٹٴ زاٶكزٹيي:
6ه5ه ز) اضت٧بة اٖٳب ٬يب ضٞتبضي ٦ٻ ذال ٜٲٷعٮت زاٶكزٹيي ٲحؿٹة ٲيقٹز (ٲبٶٷس ٖسٰ ضٖبيت ح٣ٹ ٠زي٫طاٴ ،پطذبق٫طي ،ايزبز زض٪يطي ٸ:)...
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  2ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه5ه ز) ٖسٰ ضٖبيت ٲٹاظيٵ ُٗ٢ي قطٖي زض اضتجبٌ ثب ٶبٲحطٰ:
ٲترٯ ،ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  2ٸ زض نٹضت ت٧طاض ،تب ثٷس ( 3ثٻ رع ثٷس  )1ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
3ه5ه ز) ايزبز ٲعاحٳت:
زض نٹضت ٸرٹز قب٦ي ذهٹني ،ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب  5ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
1ه ز) زاقتٵ ضاثُٻ ٶبٲكطٸٔ:
زض نٹضتي ٦ٻ ترٯ ٝآحبض ٖٯٷي ٸ ٲكٽٹز زاقتٻ ثبقس ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷهسضد زض ثٷهسټبي  2تهب ( 63ثهٻ رهع ثٷهس  )1ٲح٧هٹٰ ٲهيقهٹز ٸ زض نهٹضت
ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ٲزبظات ٸي ثٻ ثٷسټبي  66تب ٢ 65بث٭ تكسيس اؾت.
3ه ز) تك٧ي٭ يب قط٦ت زض رٯؿبت ٶبٲكطٸٔ:

6ه3ه ز) قط٦ت زض رٯؿٻ ٶبٲكطٸٔ:
ٲترٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  6تب( 3ثٻ رع ثٷس  )1ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ثٻ ٲزبظاتي اظ ثٷسټبي  3تب  65ٲح٧ٹٰ ٲيقٹز.
4ه3ه ز) تك٧ي٭ رٯؿبت ٶبٲكطٸٔ يب ټٳ٧بضي زض تك٧ي٭ رٯؿٻ ٶبٲكطٸٔ:
ٲزبظات ٲترٯ ٝاظ ثيٵ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  3تب  62تٗييٵ ٲيقٹز ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي ٲزبظات تب ٲٹاضز ٲٷسضد زض ثٷهسټبي 65
تب ٢ 68بث٭ تكسيس اؾت.
8ه ز) اٶزبٰ ٖٳ٭ ٲٷبٞي ٖٟت:
ٲزبظات ٲترٯ ٝاظ ثيٵ ٲزبظاتٽبي ٲٷسضد زض ثٷسټبي  5تب ( 63ثٻ رع ثٷس )1ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطارٕ ً٢بيي اظ ٲزبظاتٽهبي ٲٷهسضد زض ثٷهسټبي  66تهب
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ثطذي اظ ٲٹاضز ٲٷسضد زض ٲبزٺټبي  3ٸ  3ٸ  64آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ثٻ قطح ظيط تسٸيٵ ٸ تجييٵ ٲي٪طزز:
٦ .6ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺټب ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٦ٯيٻ ٪عاضـ ټبي ضؾيسٺ زض ٲٹضز زاٶكزٹيبٴ اظ ؾهٹي ټهط يه ٥اظ اقهربل ح٣ي٣هي يهب ح٣هٹ٢ي زض زاذه٭ يهب ذهبضد اظ
زاٶك٫بٺ ضؾيس٪ي ٸ زض نٹضت احطاظ ٸ٢ٹٔ ترٯ ٝزض حس اذتيبضات ذٹز ح٧ٱ نبزض ٶٳبيٷس.
تجػشُ  .6ضؾيس٪ي ثٻ ٪عاضـ ټبي ضؾيسٺ اظ َطي ١اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي زض ذهٹل ترٯٟبت آٲٹظقي ٸ ازاضي ٲٷٹٌ ثٻ تإييهس ٦تجهي ٲٗبٸٶهت آٲٹظقهي يهب
ازاضي ٸ ٲبٮي زاٶك٫بٺ ٸ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ؾيبؾي ٲٷٹٌ يٻ تإييس ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٞ -طټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
تجػشُ ٦ .7ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲزبظ ثٻ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبتي ٦ٻ زض ٲ ُٕ٣تحهيٯي ٢جٯي زاٶكزٹ زض زاٶك٫بٺ زي٫ط نٹضت ٪طٞتٻ ثبقس ،ٶيؿت ٸ ٲٹيٹٔ ثبيس ثهٻ
٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اضربٔ قٹز.
تجػشُ  .8ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ اٶتٓبٰ اٲٹض زاذٯي زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ ثب ٲؿئٹٮيتټبي ٲٗيٵ اٶزبٰ ٲيپصيطزَ ،ج ١تجهطٺ  2ثٷس ة ٲبزٺ  3آييٵ ٶبٲهٻ اٶًهجبَي زاٶكهزٹيبٴ
تإ٦يس ٲيقٹز :زض نٹضتي ٦ٻ ترٯ ٝٶيبظ ثٻ ضؾيس٪ي زض ٲطارٕ ٢بٶٹٶي ذبضد اظ زاٶك٫بٺ زاقتٻ ثبقس ٲٹيٹٔ تٷٽب ثبيس اظ َطي٦ ١ٳيتٻ اٶًهجبَي ثهٻ ٲطارهٕ شي ضثهٍ
اٶٗ٧بؼ يبٞتٻ ٸ زض آٶزب پي٫يطي قٹز .ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ايٵ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ ٦ٯيٻ ٢ؿٳتٽبي زاٶك٫بٺ رٽت اَالٔ ٸ ا٢ساٰ اثال٘ ٶٳبيهس .ثهسيٽي اؾهت ټط٪ٹٶهٻ
ا٢ساٰ اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ثط ذال ٜايٵ تجهطٺ ثبقس ذٹز ترٯ ٝازاضي ٲحؿٹة ٪طزيسٺ ٸ ٢بث٭ پي٫يطي ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .9نسٸض اح٧بٰ اٶًجبَي زض ذهٹل زاٶكزٹيبٴ تٷٽب اظ َطي٦ ١ٳيتٻټبي اٶًجبَي نٹضت ٲي٪يطز ٸ ؾبيط ٶٽبزټب رهع زض ٲ٣هبٰ ارهطاي اح٧هبٰ نهبزض قهسٺ اظ ؾهٹي
٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ٲزبظ ثٻ نسٸض يب ارطاي ٲٟبز ټيچي ٥اظ تٷجيٽبت اٶًجبَي ٶٳيثبقٷس.
تجػشُ  .:ثطاؾبؼ تٗٯيٳبت اؾالٲي ٸ انٹ٢ ٬بٶٹٶي ٸ ٲهٹٶيت قٽطٸٶساٴ ٸ ٲٷٕ تزؿؽ (انٹ 44 ٬ٸ ٢ 45بٶٹٴ اؾبؾي) ،اًٖبء ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٦ٳيتٻ اٶًهجبَي ٲزهبظ
ثٻ تزؿؽ زض ظٶس٪ي ذهٹني زاٶكزٹيبٴ ٶجٹزٺ ٸ ٲٹْٟٷس ٦ٯيٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ترٯ ٝزاٶكزٹ ضا ٲحطٲبٶٻ تٯ٣ي ٶٳٹزٺ ٸ اظ اٞكهبي آٴ (ثهٻ رهع زض ٲهٹاضز ش٦هط
قسٺ زض تجهطٺ  3ٲبزٺ  3آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ثب ضٖبيت ٲهبٮح زاٶكزٹ) ذٹززاضي ٶٳبيٷس.

٦ .4ٳيتٻ ټبي اٶًجبَي پؽ اظ اثال٘ ٸ تٟٽيٱ ٦تجي يب قٟبټي ٲٹاضز ترٯٟيَ ،ج ١ٲبزٺ  1آييٵ ٶبٲٻ ٸ ثرف  6اظ ايٵ قيٹٺٶبٲٻ ثٻ زاٶكهزٹ ٸ پهيف اظ نهسٸض ح٧هٱ،
زض نٹضت زؾتطؾي ثٻ زاٶكزٹ اظ ٸي ٲهبحجٻ حًٹضي ثٗٳ٭ آٸضزٺ ٸ زٞبٖيبت زاٶكزٹ ضا ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض زټٷس.
تجػشُ :اٶزبٰ اٲٹض الظٰ رٽت َطح ٲٹيٹٔ ترٯٟي زض رٯؿبت ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي اظ ٢جي٭ تسٸيٵ ٲؿتٷسات ،اثال٘ ٸ تٟٽهيٱ ٲهٹاضز ترٯٟهي ،ٲههبحجٻ حًهٹضي ٸ
ٲبٶٷس آٴ ثٗٽسٺ زثيط ٦ٳيتٻ اؾت.
 . 3زض نٹضت زضذٹاؾت زاٶكزٹ رٽت زٞبٔ حًٹضي ز ض رٯؿٻ ٦ٳيتٻ ،زثيط ٦ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶكه٫بٺ ٲٹْه ٝاؾهت ٦هٻ اظ ٸي ثهطاي حًهٹض زض رٯؿهٻ ٦ٳيتهٻ
ثسٸي زٖٹت ثٗٳ٭ آٸضز ٸ ٲتٷبؾت ثب ٲٹيٹٔ ٲٹضز ضؾيس٪ي ثطاي زٞبٔ اظ ذٹز ثٻ ٸي ٞطنت زټس .زض نٹضت ٖسٰ حًٹض زاٶكهزٹ ٦ٳيتهٻ اٶًهجبَي ٲهيتٹاٶهس زض
ٚيبة زاٶكزٹ ثٻ پطٸٶسٺ ضؾيس٪ي ٶٳبيس.
تجػشُ :زض ټط حب ٬ح٧ٱ تٷجيٽي ثسٸٴ حًٹض زاٶكزٹ نٹضت ٲي٪يطز.
 .2رٯؿبت ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ حؿت ٲٹيٹٔ ټط زٸ ټٟتٻ ي٧جبض ٸ رٯؿبت ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيهس ٶٓهط زاٶكه٫بٺ زض نهٹضت ٸرهٹز ٲهٹاضز اٶًهجبَي
حسا٢٭ ټط ٲبٺ ي٧جبض تك٧ي٭ ٲي٪طزٶس .ثسيٽي اؾت زض ٲٹاضز ايُطاضي ٸ ثٷب ثٻ يطٸضت ضئؾبي ٦ٳيتٻټهبي اٶًهجبَي ثبيهس ٶؿهجت ثهٻ تكه٧ي٭ رٯؿهبت ٞهٹ٠اٮٗهبزٺ
٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
 .5رٯؿبت ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي ٸ تزسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ٲيثبيؿت زاضاي نٹضتزٯؿٻ ثٹزٺ ٸ نٹضتزٯؿبت ثٻ اٲًبي اًٖبي حبيط زض رٯؿٻ ضؾبٶيسٺ قٹز.
٦ .1ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيسٶٓط زاٶك٫بٺ تٷٽب ٲطرٕ ٲزبظ ثطاي اضؾب ٬پطٸٶسٺ ترٯ ٝزاٶكزٹيبٴ ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي رٽهت ضؾهيس٪ي ٲهيثبقهس ٸ زض ايٷ٫ٹٶهٻ
ٲٹاضز يطٸضت زاضز نٹضتزٯؿٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓط ٦ٻ ثٻ اٲًبي اًٖبي حبيط آٴ ضؾهيسٺ ٸ حهبٸي زضذٹاؾهت ضؾهيس٪ي ثهب پيكهٷٽبز ٲكهرم ٲهيثبقهس
ثٽٳطاٺ ؾٹاث ١الظٰ ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اضؾب٪ ٬طزز .ثسيٽي اؾت ٦ٳيتٻ ٲط٦عي ثٻ پطٸٶسٺټبي اضؾبٮي اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ٞب٢س نٹضتزٯؿٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓهط
زاٶك٫بٺ ثبقٷس ضؾيس٪ي ٶرٹاټس ٶٳٹز.
٦ .3ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثبيس اح٧بٰ نبزضٺ ضا حسا٦خط تبي ٥ٲبٺ پؽ اظ نسٸض ،تٹؾٍ ضئيؽ ٸ يب زثيط ٦ٳيتٻ ثهٻ زاٶكهزٹي ٲترٯه ٝاثهال٘ ٶٳهٹزٺ ٸ ضؾهيس
زضيبٞت ٦ٷٷس.
ٖ . 8الٸٺ ثط اح٧بٰ نبزضٺ٦ ،ٯيٻ ٲ٧بتجبت ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي ثسٸي ٸ تزسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ثب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ زي٫ط ٲطارٕ ذبضد اظ زاٶكه٫بٺ ثبيهس ثهب اٲًهبي
ٲٗبٸٴ زاٶكزٹييٞ ،طټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٸ يب زض نٹضت ٮعٸٰ ثب اٲًبي ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثبقس.
٦ .3ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ي٧ٳبٺ پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ ُٗ٢ي ٲطاتت ضا ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًهجبَي اضؾهب ٬زاضز .ثهسيٽي اؾهت ٶٓهط ٸ ح٧هٱ
٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي زض ٲٹيٹٔ اح٧بٰ نبزضٺ الظٰ االتجبٔ اؾت .
 .63زض نٹضتي ٦ٻ َٹالٶي قسٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ٲٷزط ثٻ ٲتًطض قسٴ زاٶكزٹ قٹز ،زاٶك٫بٺ ثبيس ثٷحٹي ٦ٻ ٲٷبٞي ٲهبٮح ٦ٯّي زاٶكه٫بٺ ٸ ؾهبيط زاٶكهزٹيبٴ
ٶجبقس زض رجطاٴ آٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس.

تجػشُ  .6ا٪ط ثٻ زؾتٹض ضئيؽ زاٶك٫بٺ (َج ١تجهطٺ  4ٲبزٺ  1آييٵ ٶبٲٻ) ٸ يب ثٻ ٸاؾُٻ َٹالٶي قسٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶهسٺ (ثهسٸٴ ٲزهٹظ آيهيٵ ٶبٲهٻاي) ،زاٶكهزٹ اظ
قط٦ت زض اٲتحبٶبت پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ٲحطٸٰ قسٺ ثبقس ٸ ح٧ٱ اٶًجبَي نبزض قسٺ حبٸي تٷجيٽي ٦ٳتط اظ ٲحطٸٲيت ي ٥ٶيٳؿب ٬ثبقس اظ زاٶكزٹ اٲتحبٴ ٲزسز ٪طٞتهٻ
ٲيقٹز .زضټط حب ٬ظٲبٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ٖٳالً ٶٳيثبيؿت ٲٹرت اٞعايف ٲح٧ٹٲيت زاٶكزٹ ٪طزز.
تجػشُ  .7زض نٹضتي ٦ٻ ح٧ٱ ُٗ٢ي ٲجٷي ثطي٧ي اظ ثٷسټبي  3تب  68ٲبزٺ  6اظ ثرف  6اظ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ٲ٣بضٴ ثب ايبٰ ثط٪عاضي اٲتحبٶبت پبيهبٴ ٶيٳؿهب ٬تحههيٯي
نبزض قسٺ ثبقس ،ظٲبٴ ارطاي ح٧ٱ ثٻ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٗساظ آٴ ٲٹ٦ٹ ٬ٲي٪طزز.
٦ .66ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝثٻ ارطاي اح٧بٰ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثٹزٺ ٸ ٲي ثبيؿهت ٶتيزهٻ ا٢هساٲبت ذهٹز ضا زض ايهٵ ذههٹل حهسا٦خط پهؽ اظ
ي٧ٳبٺ پؽ اظ زضيبٞت ح٧ٱ ثٻ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي اٖالٰ ٶٳبيٷس .زض ٚيط ايٷهٹضت ثٻ اؾهتٷبز ٲهبزٺ  3آيهيٵ ٶبٲهٻ اٶًهجبَي ثطحؿهت ٲهٹضز ضئهيؽ يهب زثيهط ٦ٳيتهٻ
اٶًجبَي تزسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ پبؾر٫ٹي ٖسٰ ارطاي ح٧ٱ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ذٹاټٷس ثٹز.
 .64ضٸٶٹقت اح٧بٰ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٦ٻ حبٸي ٲحطٸٲيت زاٶكزٹ اظ تحهي٭ ،اظ ي٧ؿب ٬تب  5ؾب ٬ٲيثبقس ،ثبيهس ثهٻ ټيهإت ٲط٦هعي ٪هعيٷف زاٶكهزٹ ٸ
ؾبظٲبٴ ؾٷزف آٲٹظـ ٦كٹض اضؾب٪ ٬طزز ٸ ټيإت ٸ ؾبظٲبٴ ٲص٦ٹض ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ اٖٳب ٬ٲحطٸٲيت ٞٹ ٠ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.

گفتبس سَمً :حَُ اػتشاؼ داًطدَ ثِ آساي غبدسُ ٍ تخفيف يب تطذيذ احىبم

ثطذي اظ ٲٹاضز زض ٲبزٺ  8آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ثٻ قطح ظيط تسٸيٵ ٸ تجييٵ ٲيقٹٶس:
 - 6تزسيسٶٓط زض اح٧بٰ نبزضٺ تٹؾٍ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ٲُبث ١ضٸـ ظيط نٹضت ٲي٪يطز:
تزسيسٶٓط زض اح٧بٰ اٸٮيٻ ثٷسټبي  6تب  2ٲبزٺ  6اظ ثرف  6ايٵ قيٹٺٶبٲٻ پؽ اظ ٸنٹ ٬اٖتطاو زض ٲٹٖس ٲ٣هطض ( 63ضٸظ ازاضي اظ تهبضيد ضئيهت ح٧هٱ) ثٗٽهسٺ
ټٳبٴ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي ثسٸي اؾت.
تزسيس ٶٓط زض اح٧بٰ اٸٮيٻ ثٷسټبي  5ثٻ ثٗس ،پؽ اظ ٸنٹ ٬اٖتطاو زض ٲٹٖس ٲ٣طض (  63ضٸظ ازاضي اظ تبضيد ضئيت ح٧ٱ) ثٻ ٖٽسٺ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تزسيس ٶٓط اؾت.
٦ .4ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٸ ٦ٳيتٻ ٲط٦عي ٲٹْٟٷس پؽ اظ ٲالحٓٻ زٞبٖيٻ زاٶكزٹ ،حسا٦خط تب ي ٥ٲبٺ ح٧ٱ ُٗ٢ي نهبزض ٦ٷٷهس .زض نهٹضتي ٦هٻ نهسٸض ح٧هٱ
ُٗ٢ي ٲتٹ ٝ٢ثٻ حهٹ ٬ٲساض ٤يب اٶزبٰ تح٣ي٣بت ثبقس ٦ٻ ثٻ ٶ ٕٟزاٶكزٹ تٯ٣ي ٲيقٹٶس ،ٲٽٯت ٲص٦ٹض ٲيتٹاٶس تب ت٧ٳي٭ پطٸٶسٺ ثٻ تٗٹي ١زضآيس.
 .3زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹ َج ١تجهطٺ  3ٲبزٺ  8اظ اٖالٰ ضئيت ح٧ٱ اؾتٷ٧ب ٜٶٳبيس يب زض ٲٽٯت ٲ٣طض ٶؿجت ثٻ ح٧ٱ اٸٮيٻ اٖتطاو ٶٷٳبيس ح٧ٱ اٸٮيٻ ٖيٷبً ُٗ٢هي
ٲحؿٹة ٲيقٹز.
تجػشُ :ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس ثٷ ب ثٻ تكريم ٸ زض نٹضت نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٸ ٖسٰ اٖتطاو زاٶكزٹ زض ٲٽٯت ٲ٣طض ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ رٯؿٻ ٦ٳيتٻ تزسيس ٶٓهط ثهب
ټس ٜضٖبيت ح٣ٹ ٠زاٶكزٹ ا٢ساٰ ٶٳبيس.
 .2تٳطز زاٶكزٹ اظ پصيطـ ٸ ارطاي اح٧بٰ ٸ زؾتٹضاتي ٦ٻ ٦ٳيتٻ اٶًجبَي نبزض ٲي٦ٷس يب ت٧طاض ترٯ( ٝزض ٲٹاضزي ٦ٻ زض ٲهبزٺ  4اظ ثرهف  6ايهٵ قهيٹٺٶبٲهٻ
پيفثيٷي ٶكسٺاٶس) ٲيتٹاٶس ٲٹرت اٖٳب ٬ٲزسز تٷجيٻ ٸ يب ي ٥تب زٸ زضرٻ تكسيس تٷجيٻ ثطاؾبؼ تطتيت تٷجيٽبت ٲٷسضد زض ٲبزٺ  6اظ ثرف  6قٹز.

تجػشُ :اٖٳب ٬ٲزسز ٲزبظاتٽبي ٲٹيٹٔ ثٷسټبي  3تب  64ٲبزٺ  6اظ ثرف  6زض ٲٹضز ي ٥ترٯ ،ٝيب تكسيس ٲزبظات ثٻ ثٷسټبي  63تب  43اظ ايٵ ٲبزٺ ثهٻ پيكهٷٽبز
زاٶك٫بٺ ٸ تإييس ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ٲط٦عي نٹضت ٲي٪يطز.
٦ .5ٳيتٻټبي اٶًجبَي ثسٸي يب تزسيس ٶٓط ٲيتٹاٶٷس ثسٸاً يب پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ ُٗ٢ي ٲُبث ١ثب تجهطٺ  8ٲبزٺ  3آييٵ ٶبٲٻ ٶؿجت ثٻ تٗٯي ١اح٧بٰ ذٹز ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
 .1زض نٹضت تٷجّٻ ٸ انالح ضٞتبض زاٶكزٹي ٲترٯَ ٝي ٲطاح٭ تزسيس ٶٓط ٸ نسٸض ح٧ٱ ُٗ٢ي ،ضئهيؽ زاٶكه٫بٺ ٲهيتٹاٶهس ثٷهب ثهٻ تكهريم اظ ٦ٳيتهٻ ٲط٦هعي
اٶًجبَي زضذٹاؾت ترٟي ٝزض ح٧ٱ نبزضٺ ضا ٶٳبيس.
 .3ثٷب ثٻ زضذٹاؾت زاٶكزٹ ٸ تكريم ٦ٳيتٻ تزسيسٶٓط زاٶك٫بٺ٦ ،ٳيتٻ اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس زض پبيبٴ تحهي٭ زاٶكزٹ ٶؿجت ثٻ اٲحبء آحبض تٷجيٽبت ٲٷهسضد
زض ثٷسټبي  2تب  63ٲبزٺ  6اظ ثرف  6ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس .زض ٲٹضز تٷجيٽبت ثٷسټبي  66ثٻ ثٗس ،زض نٹضت زضذٹاؾت زاٶكزٹ ٸ ٲٹا٣ٞهت ٦ٳيتهٻ تزسيهس ٶٓهط
زاٶك٫بٺ٦ ،ٳيتٻ ٲط٦عي ٲيتٹاٶس ٶؿجت ثٻ اٲحبء آحبض ح٧ٱ اظ پطٸٶسٺ زاٶكزٹ ٲٹا٣ٞت ٶٳبيس.
تجػشُ :اٲحبء احط اح٧بٰ تٗٯي٣ي ٶيبظ ثٻ ٲٹا٣ٞت ٦ٳيتٻ ٲط٦عي ٶساضز.

گفتبس چْبسم :سبيش هَاسد

 .6ضؾيس٪ي ثٻ زضذٹاؾت اٶهطا ،ٜٲيٽٳبٶي يب اٶت٣بٮي آٴ زؾتٻ اظ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ پطٸٶسٺ ترٯٟكبٴ زض ٦ٳيتٻټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًهجبَي زض
زؾت ضؾيس٪ي ٲيثبقس يب ارطاي اح٧بٰ اٶًجبَي نبزض قسٺ زض ذهٹل آٶبٴ ثٻ اٶزبٰ ٶطؾيسٺ اؾت ،ٲٷٹٌ ثٻ ٲٹا٣ٞت ٸ اٖالٰ ٶٓط ُٗ٢ي آٴ ٦ٳيتٻټب اؾت.
 .4ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ ثٹضؾيٻ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٦ٻ زض زاٶك٫بٺټبي ٚيط ٸاثؿتٻ ثٻ تحهي٭ ٲكٛٹ ٬ٲيثبقهٷس حؿهت ٲهٹضز ثٗٽهسٺ ٦ٳيتهٻټهبي اٶًهجبَي
زاٶكزٹيبٴ ٲيثبقس.
 .3زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكزٹيي َج ١ٶٓط ٦ٳيتٻ ٲط٦عي اٶًجبَي ثٻ تٛييط ٲح٭ تحهي٭ ٲح٧ٹٰ قسٺ ثبقس زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ٲٹْ ٝثٻ پصيطـ زاٶكزٹ ٲيثبقس.
 .2زاٶكزٹيبٴ ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺ ټبي تبثٕ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي ،اٖهٱ اظ زٸٮتهي ٸ پيهبٰ ٶهٹضٚ ،يهط اٶتٟهبٖي ٸ
ٲاؾؿبت ٖٯٳي ٦ -بضثطزي ٲكٳٹ ٬آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸ ايٵ قيٹٺٶبٲٻ ثٹزٺ ٸ زاٶك٫بٺټبي ٲعثٹض ٲٯعٰ ثٻ ارطاي ٲٟبز آٴ ټؿتٷس.
تجػشُ :زض ٲٹاضز ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت زاٶكزٹيبٴ زاٶك٫بٺټبي ٸاثؿتٻ ثٻ زؾت٫بټٽب اظ ٲ٣طضات ٸ يٹاثٍ زاذٯي آٴ زاٶك٫بٺټب ٦ٻ ټٷ٫بٰ حجت ٶهبٰ اظ زاٶكهزٹ ثهطاي
ٸي تجييٵ ٲيقٹٶس ،زضنٹضتي ٦ٻ آييٵٶبٲٻ اٶًجبَي زاٶكزٹيبٴ يب قيٹٺ ٶبٲٻ حبيط ثب آٴ ٲ٣طضات تٗبضو زاقتٻ ثبقس ٲٹيٹٔ ثطاي ټط٪ٹٶٻ اتربش تههٳيٱ ثهٻ ٦ٳيتهٻ
ٲط٦عي اٶًجبَي اضربٔ ٲي٪طزز.
ايٵ قيٹٺٶبٲٻ زض ي ٥ٲ٣سٲٻ ٸ  2ثرف زض تبضيد  38/64/3ثٻ تهٹيت ٸظاضي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعقه٧ي ضؾهيس ٸ اظ تهبضيد
تهٹيت ٸ اثال٘ ايٵ قيٹٺٶبٲٻ ٦ٯيٻ ٲهٹثبت ٸ ثركٷبٲٻټبي ٲٛبيط ثب آٴٞ ،ب٢س اٖتجبض اؾت.

آيييًاهِهذيزيت
داًطگاُّاٍهؤسساتآهَسشػالي
(هػَة  942خلسِ ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي هَسخ )07/4/11
هبدُ  .6اسوبى داًطگبُ

اض٦بٴ زاٶك٫بٺ ٖجبضتٷس اظ:
 . 6ټيإت اٲٷبء
 . 4ضئيؽ
 . 3قٹضاي زاٶك٫بٺ
هبدُ ٍ . 7ظبيف ٍ اختيبسات ّيأت اهٌبء

ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ټيإت اٲٷبء ،ٸْبي ٝٸ اذتيبضاتي اؾت ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ تك٧ي٭ ټيإتٽبي اٲٷبء زاٶك٫بٺ ټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸ پػٸټكهي تٹؾهٍ قهٹضاي
ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي (ٲهٹة رٯؿبت  686ٸ  683ٲٹضخ  13/64/3ٸ  )13/64/43ٸ ټٳچٷيٵ ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ اٶزبٰ اٲٹض ٲهبٮي ٸ ٲٗهبٲالتي زاٶكه٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت
آٲٹظـ ٖبٮي ٸ تح٣ي٣بتي (ٲهٹة ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲٹضخ  )13/63/68تٗييٵ قسٺ اؾت.
هبدُ  .8ضئيؽ ټط زاٶك٫بٺ يب ٲاؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ،ثط حؿت ٲٹضز اظ ربٶت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸآٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ثهٻ قهٹضاي
ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي پيكٷٽبز ذٹاټس قس ٸ پؽ اظ تإييس قٹضا ،ثب ح٧ٱ ٸظيط ،ثٻ ٲست چٽبض ؾب ٬ثٻ ارطاي ٸْبئ ٝذٹز ذٹاټس پطزاذت .تٳسيهس ايهٵ ٲهست ثالٲهبٶٕ
اؾت.
هبدُ  .9ٲٗبٸٶبٴ زاٶك٫بٺ ضا ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثب ضٖبيت قطايٍ شي٭ اٶتربة ذٹاټس ٦طزٖ .ع ٬آٶبٴ ٶيع ثٻ ٖٽسٺ ضئيؽ زاٶك٫بٺ ذٹاټس ثٹز.
الف) ضزايظ عوَهي اعضاء ّيأت رئيسِ
ٖ .6بٲ٭ ثٹزٴ ثٻ ٸارجبت ٸ پطټيع رؿتٵ اظ ٲحطٲبت.
 .4ٲٗت٣س ثٻ ٲٯتعٰ ثٹزٴ ثٻ ٢بٶٹٴ اؾبؾي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ.
 . 3ثطذٹضزاض ثٹزٴ اظ حؿٵ قٽطت ٸ اذال ٠اؾالٲي ٸ آقٷب ثٹزٴ ثٻ اٲٹض زاٶك٫بٺ.
ٖ .2سٰ قط٦ت ٗٞبالٶٻ زض تح٧يٱ ضغيٱ ؾبث.١
ٖ .5سٰ ٸاثؿت٫ي ثٻ احعاة ٸ ٪طٸټٽبي ٚيط ٢بٶٹٶي.
ب) صالحيت علوي اعضاء ّيأت رئيسِ
زاقتٵ حسا٢٭ پٷذ ؾب ٬ؾبث٣ٻ ٦بض آٲٹظقي يب پػٸټكي ثب ٲطتجٻ اؾتبزيبضي
تجػشُ  .6زض قطايٍ اؾتخٷبيي ،زاقتٵ ٲطتجٻ ٲطثي ثطاي ٲٗبٸٶت ازاضي ٲبٮي ٸ ٶيع ٲٗبٸٶت ٖٳطاٶي ٦بٞي اؾت.
تجػشُ  .7زض ٲٹضز ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٦ٳتط اظ ؾُح زاٶك٫بٺ ٸ زض قطايٍ اؾتخٷبيي ،زاقتٵ ٲطتجٻ ٲطثي ثطاي ٲٗبٸٶبٴ ٦بٞي اؾت.

تجػشُ  .8تكريم ٲٹاضز اؾتخٷبي ٲص٦ٹض زض تجهطٺټبي  6ٸ  ،4حؿت ٲٹضز ،ثٻ ٖٽسٺ ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظيط ثٽساقت ،زضٲهبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي
اؾت.
هبدُ  .:ټيإت ضئيؿٻ زاٶك٫بٺ ٲط٦ت اؾت اظ ضئيؽ ٸ ٲٗبٸٶبٴ زاٶك٫بٺ .ٲٗبٸٶبٴ زاٶك٫بٺ ثٻ تٷبؾت حزٱ ٦بض ٸ٪ؿهتطز٪ي زاٶكه٫بٺ تٗيهيٵ ٲهيقهٹٶس ٸ تٗهساز آٶٽهب
حسا٦خط  3ٶٟط ذٹاټس ثٹز .ثًٗي اظ ٲٗبٸٶتٽب ضا ٲيتٹاٴ زض ټٱ ازٚبٰ ٦طز.
ٲٗبٸٶتٽب ثٻ قطح ظيط اؾت:
 .6ٲٗبٸٶت آٲٹظقي
 .4ٲٗبٸٶت پػٸټكي
 .3ٲٗبٸٶت تحهيالت ت٧ٳيٯي
 .2ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي
 .5ٲٗبٸٶت ٞطټٷ٫ي]18[1

 .1ٲٗبٸٶت ازاضي ٸ ٲبٮي
 .3ٲٗبٸٶت ٖٳطاٶي
تجػشُ  .6زض زاٶك٫بٺټبي ٖٯٹٰ پعق٧ي ٲٗبٸٶت اٲٹض زضٲبٴ ٶيع ٲيتٹاٴ تٗييٵ ٦طز.
تجػشُ  .7زض زاٶك٫بٺټبي ٚيطٖٯٹٰ پعق٧ي ٲيتٹاٴ ٲٗبٸٶت َطح ٸ ثطٶبٲٻ ٶيع تٗييٵ ٦طز.
هبدُ ;ٍ .ظبيف ٍ اختيبسات سئيس داًطگبُ

اٮ )ٝٶٓبضت ثطحؿٵ ارطاي اٲٹض آٲٹظقي ،پػٸټكيٞ ،طټٷ٫ي ،زاٶكزٹئي ،ازاضي ٸ ٲبٮيٖ ،ٳطاٶي ٸ اٲٹض ذسٲبت ٖٯٳي ٸ ٦ٯيٻ اضتجبَهبت زاذٯهي ٸ ثهيٵ اٮٳٯٯهي
زاٶك٫بٺ ٸ ټٳبټٷ٫ي ٸاحسټبي ٲرتٯ ٝٸ پبؾر٫ٹيي ثٻ ٲطارٕ شي نالحيت
ة) تٗييٵ ذٍ ٲكي ارطايي زاٶك٫بٺ زض ٢بٮت ؾيبؾتٽبي ٖٯٳي ،آٲٹظقي ٸ پػٸټكي
د) ټسايت ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ،آٲٹظقي ،پػٸټكي ،ازضاي ٸ ٲبٮي ٸ ٖٳطاٶي زاٶك٫بٺ.
ز) اضايٻ ٪عاضـ ؾبالٶٻ زاٶك٫بٺ ثٻ ټيإت اٲٷبء
ټه) ٶٓبضت ثطحؿٵ ارطاي ٗٞبٮيتټبي ارطايي ٸ پي٫يطي اق٧بالت ٸ ترٯٟبت احتٳبٮي ٸاضربٔ آٶٽب ثٻ ٲ٣بٲبت شي نالحيت
ٸ) ٶهت ٸ ٖع ٬اًٖبي ټيإت ضئيؿٻ (ثب ضٖبيت تجهطٺټبي  6ٸ  4ٲبزٺ  )2ٸ ضئؾبي زاٶك٧سٺټب ٸ ٲاؾؿبت ٸ ٸاحسټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٲسيطاٴ ٪طٸټٽبي آٲٹظقي
ظ) ارطاي ٲهٹثبت ٸ آييٵ ٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټبي نبزض قسٺ اظ ؾٹي ٸظاضت
ح) تٽيٻ ٸ پيكٷٽبز ؾيبؾتٽب ،اټسا ٜٸ ذٍ ٲكيټب ثطاي َطح زض ټيإت اٲٷبء
ٌ) اضايٻ پيكٷٽبز تإؾيؽ ،تٹؾٗٻ ،اٶحال ٬ٸ ازٚبٰ ٸاحسټب ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ

 .6ثطاؾبؼ ٲهٹثٻ رٯؿٻ  413ٲٹضخ  33/8/45قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ،ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ،حص ٜٸ زض ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ازٚبٰ ٪طزيسٺ اؾت.

ي) اضايٻ پيكٷٽبز ټٳ٧بضيٽبي ٖٯٳي ثب ؾبيط ٲاؾؿبت آٲٹظقي يب پػٸټكي زاذٯي ٸ ذبضري ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ
 )٤ٶٳبيٷس٪ي ح٣ٹ٢ي زاٶك٫بٺ ٶعز ٲطارٕ شي نالحيت
 )٬ٶٓبضت ثطاٲٹض اٶًجبَي زاٶك٫بٺ (ټيإت ٖٯٳي ،زاٶكزٹيبٴ٦ ،بضٲٷساٴ) زض چبضچٹة يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات.
هبدُ <ٍ .ظبيف ٍ اختيبسات ّيأت سئيسِ داًطگبُ

اٮٞ )ٝطاټٱ٦طزٴ ظٲيٷٻټبي ارطايي ٲهٹثبت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ آييٵٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټبي نبزض قسٺ اظ ؾٹي ٸظاضت.
ة) پيكٷٽبز ٶٳٹزاض تك٧يالتي ٸ انالحبت ازاضي الظٰ ثطاي ازاضٺ اٲٹض زاذٯي زاٶك٫بٺ ثٻ ټيإت اٲٷبء اظ َطي ١ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
د) ثطضؾي ٸ اضظيبثي ٶحٹٺ ارطاي تهٳيٳبت ټيإت ضئيؿٻ ٸٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٸاحسټبي زاٶك٫بٺ.
ز) ٞطاټٱ ٦طزٴ ظٲيٷٻ ٲطزٲي ٦طزٴ زاٶك٫بٺ ٸ ٦ٳ ٥ثٻ ذٹزٟ٦بيي زاٶك٫بٺ ٸ ٸاحسټبي ٸاثؿتٻ.
ټه) ايزبز ټٳبټٷ٫ي الظٰ ثيٵ حٹظٺټبي ٲرتٯ ٝٲٗبٸٶتټب.
ٸ) ثطضؾي آييٵ ٶبٲٻټبي ازاضي ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالتي زاٶك٫بٺ ثطاي َطح زض ټيإت اٲٷبء ٸ تٽيٻ پيكٷٽبزټبَ ،طحټب ٸ ثطٶبٲٻټبيي ٦ٻ ثبيس زض زؾتٹض ٦بض ټيإت اٲٷبء ٢طاض ٪يطز.
ظ) پيكٷٽبز ثٹزرٻ ؾبالٶٻ زاٶك٫بٺ ثٻ ټيإت اٲٷبء اظ َطي ١ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
ح) پيكٷٽبز تٹظيٕ ٸ ترهيم ٞطنتټبي ٲُبٮٗبتي ٸ زٸضٺټبي ٦ٹتبٺ ٲست آٲٹظقي ٸ تح٣ي٣بتي زاذ٭ ٸ ذبضد ٦ٻ َج ١يٹاثٍ ثٻ اًٖهبي آٲٹظقهي ،پػٸټكهي
تٗٯ ١ٲي٪يطز اظ َطي ١ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثٻ ٸظاضت.
هبدُ = .ضشح ٍظبيف هؼبًٍبى داًطگبُ

 .6هعاٍى آهَسضي

اٮ )ٝازاضٺ ٦ٯيٻ اٲٹض آٲٹظقي زاٶك٫بٺ.
ة) ٲُبٮٗٻ ٸ اتربش تهٳيٱ زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ آٲٹظقي ثب ٦ٳ ٥ٲؿئٹالٴ شي ضثٍ.
د) ٶٓبضت ثطارطاي ٲ٣طضات ٸ آييٵ ٶبٲٻټبي آٲٹظقي اظ َطي ١زٞتط ٶٓبضت ٸ ؾٷزف زاٶك٫بٺ.
ز) تسٸيٵ ٸ پيكٷٽبز انٹ ٬ارطايي اٲٹض آٲٹظقي.
ټه) تٷٓيٱ زؾتٹض رٯؿبت قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ.
ٸ) ثطٶبٲٻضيعي اٲٹض آٲٹظقي ثب ټٳ٧بضي ٸاحسټبي شيضثٍ.
ظ) ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ثطٶبٲٻټب ٸ ٗٞبٮيتټبي آٲٹظقي ټط زاٶك٧سٺ ٸ اضظيبثي آٴ ٸ اضايٻ ٪عاضـ الظٰ ثٻ ټيإت ضئيؿٻ.
ح) اضظيبثي ٖٳٯ٧طز آٲٹظقي زاٶكزٹيبٴ ٸ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٸ ٲسيطاٴ آٲٹظقي ٸاحسټبي ٲرتٯ ٝزض ټط ٶيٳؿب ٬ٸ اٶٗ٧بؼ آٴ ثهٻ ضيبؾهت زاٶكه٫بٺ ٸ اٖهالٰ
ٶتيزٻ اضظيبثي ثٻ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي.
ٌ) ټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٶت تحهيالت ت٧ٳيٯي زض اٲٹض زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي.
ي) ارطاي زٸضٺټبي ٦ٹتبٺ ٲست آٲٹظقي.

 .7هعاٍى پژٍّطي

اٮ )ٝثطضؾيٽبي الظٰ ٸ اتربش تهٳيٱ زض ٲٹضز ٗٞبٮيتټبي پػٸټكي.
ة) ٲُبٮٗبت الظٰ زض ظٲيٷٻ اضظقيبثي ٗٞبٮيتټبي پػٸټكي ٸ اضظيبثي ٖٳٯ٧طز پػٸټكي ؾبالٶٻ زاٶك٫بٺ.
د) تٳبؼ ثب ٲاؾؿبت زاذٯي ٸ ذبضري ثٻ ٲٷٓٹض ټٳ٧بضي زض اٲٹض پػٸټكي ٸ ٲجبزٮٻ ذسٲبت ٖٯٳي.
ز) ازاضٺ اٲٹض ٸاحسټبي پػٸټكي تبثٗٻ ٸ ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ.
ټه) ټٳ٧بضي زض اضايٻ ذسٲبت ٖٯٳيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي ٸ ثط٪عاضي ؾٳيٷبضټب ٸ ٦ٷٟطاٶؽټبي ٖٯٳي ٸ ارطاي ٦ٯيٻ اٲهٹض ٢طاضزازټهبي تح٣ي٣هبتيٸذهسٲبتي ثهيٵ
زاٶك٫بٺ ٸ ؾبيط ٲاؾؿبت .
ٸ) ټٳ٧بضي زض ارطاي زٸضٺټبي ٦ٹتبٺ ٲست پػٸټكي ثطاي ٲاؾؿبت ٚيط زاٶك٫بټي.
ظ) ٶٓبضت ثط٦ٯيٻ اٲٹض پػٸټكي زاٶك٫بٺ٦ ،تبثربٶٻټب ٸ ثبٶ٧ٽبي اَالٖبتي.
ح) ثطٶبٲٻضيعي رٽت اؾتٟبزٺ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي اظ ٞطنتټبي ٲُبٮٗبتي زاذ٭ ٸ ذبضد ثطاثط يٹاثٍ ٲهٹة.
ٌ) تٽيٻ ثطٶبٲٻ پػٸټكي زاٶك٫بٺ ٸ اضايٻ ټس ٜٸ تٗييٵ اٸٮٹيتټبي پػٸټكي زض ٢بٮت ثطٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٲست ٸ ثٯٷس ٲست ثطاي َطح زض قٹضاي پػٸټكي.
ي) ثطضؾي ٸ اضظيبثي ٗٞبٮيتټبي زاٶك٫بٺ زض چبضچٹة ثطٶبٲٻټبي ضقس ٸ تٹؾٗٻ ٦كٹض زض ثرف آٲٹظـ ٖبٮي ثطاي َطح زض ټيإت ضئيؿٻ.
 .8هعاٍى تحصيالت تکويلي

اٮ )ٝثطٶبٲٻضيعي ٪ؿتطـ زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي زض زاٶك٫بٺ.
ة) ازاضٺ ٦ٯيٻ اٲٹض آٲٹظقي زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي ثب ټٳبټٷ٫ي ثب ٲٗبٸٶت آٲٹظقي.
د) ٶٓبضت ثط ارطاي ٲ٣طضات ٸ آييٵ ٶبٲٻټبي آٲٹظقي زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي.
ز) ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ثطٶبٲٻټب ٸ ٗٞبٮيتټبي آٲٹظقي زٸضٺټبي ترههي ٸ اضظيبثي آٴ ٸ اضايٻ ٪عاضـ ثٻ ټيإت ضئيؿٻ.
ټه) تٷٓيٱ زؾتٹض رٯؿبت قٹضاي تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ.
ٸ) ټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٶبٴ آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زض ارطاي زٸضٺټبي ٦ٹتبٺ ٲست ترههي.
 .9هعاٍى زاًطدَيي

اٮ )ٝازاضٺ ٦ٯيٻ اٲٹض زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ.
ة) ٲُبٮٗٻ ٸ اتربش تهٳيٱ زضثبضٺ ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت زاٶكزٹيي.
د) ٶٓبضت ثطارطاي ٢ٹاٶيٵ ٸ آييٵ ٶبٲٻټبي زاٶكزٹيي.
ز) تسٸيٵ ٸ پيكٷٽبز انٹ٦ ٬ٯي ٲكبٸضٺ زاٶكزٹيي.

ټه) ٶٓبضت ثط ٸاحسټبي ٸاثؿتٻ ثٻ ٲٷٓٹض حهٹ ٬اَٳيٷبٴ اظ حؿٵ ارطاي ٸْبي ٝآٶٽب.
ٸ) ثطٶبٲٻضيعي اٲٹض ٞٹ ٠ثطٶبٲٻ زاٶكزٹيي.
 .:هعاٍى
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اٮ )ٝٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ،ؾيبؾي ٸ ارتٳبٖي زاٶك٫بٺ.
ة) ثطٶبٲٻضيعي ثطاي ٪ؿتطـ ٸ تٗٳي ١اضظقٽبي اؾالٲي ٸ اٶ٣الثي زض ټٳٻ ؾُٹح زاٶك٫بټي.
د) ايزبز ټٳبټٷ٫ي ٸ رٯت ٲكبض٦ت الظٰ ٲيبٴ ٶٽبزټبي ٲرتٯ٣ٖ ٝيستيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ؾيبؾهي زاٶكهزٹيي اظ َطيه ١تكه٧ي٭ رٯؿهبت ٲٷبؾهت ثهب زٞتهط ٶٳبيٷهس٪ي
قٹضاي ٲط٦عي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ،رٽبز زاٶك٫بټي ٸ اٶزٳٵ اؾالٲي .
ز) ثطٶبٲٻضيعي ٸ ارطاي ٗٞبٮيتټبي ٞٹ ٠ثطٶبٲٻ ثب ټٳ٧بضي ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي.
ټه) ايزبز اضتجبٌ ٸ ټٳ٧بضي ټطچٻ ثيكتط ثب ٲطا٦ع ،ٲاؾؿبت ٸ ٶٽبزټبي ٧ٞطيٞ ،طټٷ٫ي ٸ اٶ٣الثي ثطاي ق٧ٹٞبئي ثيكتط ٗٞبٮيتټبي ٧ٞطيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ټٷطي.
ٸ) ٶٓبضت ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ثطاي تٹؾٗٻ آٲٹظـټبي ٖ٣يستي ،ؾيبؾي ،اذال٢ي ٸ ٞطټٷ٫ي اظ َطي ١ثط٪عاضي ٦الؾٽبي آٲٹظقي ٸ ؾهٳيٷبضټب ٸ ٲزهبٲٕ ٞطټٷ٫هي٧ٞ ،هطي،
ؾيبؾي زاٶك٫بټي ٸ ٶٓبضت ثط آٶٽب ٸ ثٽطٺٸضي ټٳبټٷ ٩اظ تٹاٴ ٲٹرٹز ٶٽبزټبي اؾالٲي ٸ اٶ٣الثي.
ظ) اضظيبثي ٸيٗيت ٦ٯي اٖت٣بزي ،ؾيبؾي ٸ اذال٢ي ٶيطٸټبي زاٶك٫بټي ٸ ٪عاضـ آٶٽب ثٻ ټيإت ضئيؿٻ ٸ قٹضاي ٞطټٷ٫ي.
ح) ٞطاټٱ آٸضزٴ ظٲيٷٻ ٸ تطٚيت ٶيطٸټبي زاٶك٫بټي ثٻ حًٹض زض نحٷٻټبي ٲرتٯٖ ٝٯٳي ،ؾيبؾي ٸ ٞطټٷ٫ي ربٲٗٻ.
ٌ) تٯُي ٝٸ ؾبٮٱؾبظي ضٸاثٍ ٖٳٹٲي ٲيبٴ اؾتبزاٴ ،زاٶكزٹيبٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ثطٶبٲٻضيعي ثطاي اؾتٟبزٺ ثٽتط ٶيطٸټبي زاٶك٫بټي اظ اٲ٧بٶبت ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي.
ي) پيكٷٽبز ثطٶبٲٻټبي الظٰ ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫ي ٸ پي٫يطي ٸْبي ٝٲحٹٮٻ.
; .هعاٍى ازاري ٍ هالي

اٮ )ٝټٳ٧بضي ثب ضئيؽ زاٶك٫بٺ زضارطاي ټطچٻ ثٽتط ٸْبي ٝٲطثٹٌ ثٻ ٸاحسټبي ؾتبزي زاٶك٫بٺ.
ة) ضؾيس٪ي ثٻ ټسٜټبي ارطايي زاٶك٫بٺ ٸ چ٫ٹٶ٫ي ٪طزـ ٦بضټب ٸ ضٸـټبي ٦بض زض ٸاحسټبي ٲرتٯ.ٝ
د) ايزبز ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ٗٞبٮيتٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ٸاحسټبي تحت پٹقف ٸ اْٽبض ٶٓط زض ذهٹل ض ٕٞٲك٧الت ٲٹرٹز.
ز) ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ٦ٯيٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض اؾترساٲي ٸ ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالتي.
ټه) اضايٻ ٪عاضـټبي تٹريٽي الظٰ ثٻ ضئيؽ زاٶك٫بٺ زض ذهٹل ٸْبي ٝٲطثٹٌ ثٻ ٸاحسټبي تحت ٶٓط.
ٸ) اتربش تهٳيٱ زض ٲٹضز ثطٶبٲٻ ٦بض ٸاحسټبي تبثٗٻ.
ظ) قط٦ت زض قٹضاټب٦ ،ٳيؿيٹٴټب ،رٯؿبت ٸ اْٽبض ٶٓط زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ ٲرتٯ ٝٲبٮي ٸ ازاضي زض چبضچٹة ٲ٣طضات ٸ ح ّٟٲهبٮح زاٶك٫بٺ.
< .هعاٍى عوزاًي

اٮ )ٝثطٶبٲٻضيعي ثطاي تإٲيٵ ًٞبټبي ٦بٮجسي زاٶك٫بٺ ثب ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ا٢ساٰ زض ٲٹضز تإٲيٵ اٖتجبضات ٖٳطاٶي ٲٹضز ٶيبظ.
 .6ثٻ ٲٹرت رٯؿٻ  413ٲٹضخ  33/8/45قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ،ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ،حص ٜٸ زض ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ازٚبٰ ٪طزيسٺ اؾت.

ة) ثط٪عاضي ٲٷب٢هٻ ٸ اٶٗ٣بز ٢طاضزاز ثب قط٦تٽبي ٲكبٸض ٸ پيٳبٶ٧بض ثطاي َطحٽبي ٖٳطاٶي.
د) ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي َطحٽبي ٖٳطاٶي زاٶك٫بٺ.
ز) ثطضؾي نٹضت ٸيٗيتټب ٸ ٲٹاضز ٲبٮي َطحټبي ٖٳطاٶي.
ټه) ارطاي َطحټبي ٖٳطاٶي ٸ ٲٹضز ٶيبظ زاٶك٫بٺ.
ٸ) رٳٕآٸضي ٸ ت٧ٳي٭ اَالٖبت ٲٹضز ٶيبظ َطحٽبي ٖٳطاٶي.
ظ) ثطٶبٲٻضيعي ٸ تإٲيٵ ٮٹاظٰ ٸ ٲهبٮح ٲٹضز ٶيبظ َطحٽبي ٖٳطاٶي.
ح) ٲٹاْجت زض تٗٳيطات اؾبؾي ٸ ٶ٫ٽساضي ؾبذتٳبٶٽبي زاٶك٫بٺ.
ٌ) تٽيٻ َطح ربٲٕ زاٶك٫بٺ ٸ تإٲيٵ ظٲيٵ ٸ اٲ٧بٶبت ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ آٲٹظـ ٖبٮي.
ي) پيكٷٽبز ثٹزرٻټبي ٖٳطاٶي زاٶك٫بٺ ثطاي تهٹيت زض ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ٦كٹض.
 )٤تٽيٻ ٶ٣كٻټبي َطحٽبي ٖٳطاٶي زاٶك٫بٺ.
 -هسيزيت زاًطکسُّا ٍ آهَسضکسُّا

ٲبزٺ  .3ازاضٺ ټط زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ثب ضئيؽ آٴ اؾت ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯٻ ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲٷهٹة ٲيقٹز.
ٲبزٺ  .63ضئيؽ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ٲيتٹاٶس ثطحؿت ٶيبظ ي ٥يب چٽبض ٲٗبٸٴ ثٻ تكريم ټيإت ضئيؿٻ زاقتٻ ثبقس.
ٲبزٺ .66قطايٍ اٶتربة ضئيؽ ٸ ٲٗبٸٶبٴ زاٶك٧سٺ ٸ آٲٹظق٧سٺ ټٳبٴ اؾت ٦ٻ زض ٲبزٺ ( )2ش٦ط قسٺ اؾت ،زاقتٵ ٲطتجٻ ٲطثي ثطاي ضئهيؽ ٸ ٲٗبٸٶهبٴ آٲٹظقه٧سٺټهب ٦هبٞي
اؾت.
ٲبزٺ  .64ٸْبي ٝضئيؽ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ،ثسيٵ ٢طاض اؾت:
اٮ )ٝٶٓبضت ثطحؿٵ ارطاي ٲهٹثبتي ٦ٻ اظ َطي ١ضئيؽ زاٶك٫بٺ اثال٘ ٲيقٹز ٸ ايزبز ظٲيٷٻټبي ٲٷبؾت ثطاي ضقس اؾتٗسازټبي تحهيٯي.
ة) ايزبز ټٳبټٷ٫ي زض اٲٹض آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ،ازاضي ٸ ٲبٮي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
د) ٶٓبضت ثطحؿٵ ارطاي ٸْبي ٝآٲٹظقي ،پػٸټكي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ز) اضظيبثي ٸ ټٳبټٷ٦ ٩طزٴ ٗٞبٮيتٽبي ٸاحسټبي تبثٕ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ټه) پيكٷٽبز ثٹزرٻ ؾبالٶٻ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ٸ) ٶٓبضت ثط ٦بض قٹضاي آٲٹظقي ،پػٸټكي ٸ  ...زاٶك٧سٺ ٸ آٲٹظق٧سٺ.
ظ) اضظيبثي ٦بض ؾبالٶٻ زاٶك٧سٺ ٸ ٪عاضـ آٴ ثٻ ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
ح) ثطضؾي نالحيت ٲٗبٸٶبٴ ٪طٸټٽب ٸ اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ آٶبٴ.
 -ضَراّاي زاًطگاُ

اٮ )ٝقٹضاي زاٶك٫بٺ

هبدُ  .68قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ اًٖبي شي٭ تك٧ي٭ ٲيقٹز:
اٮ )ٝاًٖبي ټيإت ضئيؿٻ زاٶك٫بٺ.
ة) ضئؾبي زاٶك٧سٺټب ٸآٲٹظق٧سٺټب ٸ پػٸټك٧سٺټب.
د)  4ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ټط قٹضا (قٹضاټبي آٲٹظقي ،پػٸټكي ٸ تحهيالت ت٧ٳيٯي) ثٻ اٶتربة قٹضاي ٲطثٹَٻ ٦ٻ ثبيس ٸارس قطايٍ ٲبزٺ  2ثبقٷس.
ز)  4ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٦ٻ زاٶكيبض يب اؾتبز ٸ ٸارس قطايٍ ٲبزٺ  2ثبقٷس ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
تجػشُ :ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٲيتٹاٶس زض ٲٹضز ٲؿبئٯي ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ زضٸؼ ٲٗبض ٜاؾت اظ ضئيؽ ٪طٸٺ ٲٗبض ٜزٖٹت ٦ٷس تب ثب ح ١ضؤي زض قٹضاي زاٶك٫بٺ قط٦ت ٦ٷس.
هبدُ  .69زٸضٺ قٹضاي زاٶك٫بٺ  4ؾب ٬اؾت.
هبدُ  .6:ضيبؾت قٹضا ثب ضئيؽ زاٶك٫بٺ اؾت .قٹضا زاضاي ٶبيت ضئيؽ اؾت ٦ٻ تٹؾٍ اًٖبي قٹضا اظ ٲيبٴ ؾٻ ٶٟط ًٖٹ قٹضا ٦هٻ ضئهيؽ زاٶكه٫بٺ پيكهٷٽبز ٲهي٦ٷهس ثهب ضؤي
ثيكتط اٶتربة ٲيقٹٶس .ح٧ٱ اًٖبي ثٷسټبي «د» ٸ «ز» قٹضاي زاٶك٫بٺ تٹؾٍ ضئهيؽ زاٶكه٫بٺ نهبزض ٲهيقهٹز ٸ اثهال٘ ٲههٹثبت قهٹضا ٸ ٲ٧بتجهبت آٴ اظ َطيه ١زٞتهط ضئهيؽ
زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي٪يطز.
هبدُ ; .6ٸْبي ٝٸ اذتيبضات قٹضاي زاٶك٫بٺ ثسيٵ قطح اؾت:
اٮ )ٝثطضؾي ٸ تإييس زٸضٺټب ٸ ضقتٻټبي آٲٹظقي رسيس ٸ ثطٶبٲٻ آٴ ثطاي پيكٷٽبز ثٻ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي.
ة) ثطضؾي ٸ تإييس ثطٶبٲٻټبي پيكٷٽبزي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٦ٹتبٺ ٲست.
د) ثطضؾي ضٸقٽبي ټٳ٧بضي ثب ٲاؾؿبت زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي ٸ تسٸيٵ يٹاثٍ ثطاي آٴ.
ز) ثطضؾي ؾبالٶٻ اٲ٧بٶبت ٖٯٳي (ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ تزٽيعات) زاٶك٫بٺ ٸ تٗييٵ ٦ٳجٹزټب ٸ َج٣ٻثٷسي ٶيبظټبي ٖٯٳي ٸ ا٢ساٰ ثطاي تإٲيٵ آٶٽب.
ټه) ثطٶبٲٻضيعي پصيطـ زاٶكزٹ ثطاؾبؼ اٲ٧بٶبت زاٶك٫بٺ ثب تٹرٻ ثٻ ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ ٦كٹض.
ٸ) ثطضؾي ٲؿبئٯي ٦ٻ تٹؾٍ ضئيؽ زاٶك٫بٺ زض زؾتٹض ٦بض قٹضا ٢طاض ٲي٪يطز.
ظ) ثطضؾي ٲك٧الت آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٫بٺ ٸ اضايٻ ضاٺحٯٽبي الظٰ.
ح) اضظيبثي ٦ٯي ٖٳٯ٧طز زاٶك٫بٺ.
ٌ) ثطضؾي ٸ تهٹيت َطحٽب ٸ ثطٶبٲٻټبي پيكٷٽبزي قٹضاټبي ترههي.
ي) تسٸيٵ ٸ تهٹيت آييٵٶبٲٻټبي زاذٯي قٹضا ٸ تهٹيت آييٵٶبٲٻ ٦ٳيتٻټبي زاذٯي قٹضا.
 -ضَراّاي ترصصي زاًطگاُ

هبدُ < .6ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز ټٳبټٷ ٩زضاٲٹض ارطايي ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ،ټٳ٧بضي ثبقٹضاي زاٶك٫بٺ ٸ ټيهإت ضئيؿهٻ ،زضټطيه ٥اظ حهٹظٺټهبي ٲٗبٸٶهتټهبي ٞطټٷ٫هي،
آٲٹظقي ،پػٸټكي ،زاٶكزٹيي ٸ تحهيالت ت٧ٳيٯي ،قٹضاټبيي ثب تط٦يت ٸ ٸْبي ٝذٹز ٸ ثٻ ضيبؾت ټط٦ساٰ اظ ٲٗبٸٶبٴ تك٧ي٭ ٲيقهٹز .ايهٵ قهٹضاټب ،قهٹضاټبي
ترههي زاٶك٫بٺ ٲحؿٹة ٲيقٹٶس ٸ ح٧ٱ اًٖبي آٴ ضا ضئيؽ زاٶك٫بٺ نبزض ٲي٦ٷهس .قهٹضاي زاٶكه٫بٺ ٲهيتٹاٶهس ثهٻ نهٹاثسيس ذٹزٲؿهبئٯي ضا ثهطاي ثطضؾهي ٸ
اْٽبضٶٓط ثٻ ي٧ي اظ قٹضاټبي ترههي ٲحٹ٦ ٬ٷس.

 .6ضَراي آهَسضي

هبدُ = .6ثٻ ٲٷٓٹض تٽيٻ ٸتسٸيٵ ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي ٸپيكٷٽب ز آٴ ثٻ قهٹضاي زاٶكه٫بٺ ٸ٦ٳه ٥ثهٻ اٲهٹض ارطايهي ٸ ٞهطاټٱ آٸضزٴ اٲ٧بٶهبت زضظٲيٷهٻ ٗٞبٮيهتټهبي
آٲٹظقي ،قٹضاي آٲٹظقي تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ > .6اًٖبي قٹضاي آٲٹظقي ٖجبضتٷساظ:
اٮ )ٝٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ
ة) ٲٗبٸٴ تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ
د) ٲٗبٸٶبٴ آٲٹظقي زاٶك٧سٺټب ٸ آٲٹظق٧سٺټب
ز) ٲسيط ٦٭ اٲٹض ذسٲبت آٲٹظقي زاٶك٫بٺ
ټه) زٸ تٵ اظ چٽبضتٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ثٻ پيكٷٽبز ٲٗبٸٴ آٲٹظقي ٸ تهٹيت قٹضاي زاٶك٫بٺ
هبدُ  .71ٸْبي ٝقٹضاي آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ثطاي ايزبز ظٲيٷٻ ارطاي ٲهٹثبت قٹضاي زاٶك٫بٺ ٸ تهٳيٳبت ټيإت ضئيؿٻ
ة) اضايٻ پيكٷٽبز زض ايٵ ظٲيٷٻټب ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ رٳٯٻ:
 ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي ٶحٹٺ ارطاي ثطٶبٲٻټبي زضؾي زض چبضچٹة ٲهٹثبت آييٵٶبٲٻټبي آٲٹظقي َطحٽبي ٲٷبؾت آٲٹظقي ٚيطضؾٳي ٦ٹتبٺ ٲست ٸ ٲيبٴ ٲست ْطٞيت پصيطـ زاٶكزٹي رسيسد) ثطضؾي ٸ اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ ٲؿبئٯي ٦ٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ يب ٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٫بٺ ثٻ قٹضا اضربٔ ٲيزټس.
ز) ثطضؾي ٦يٟيت آٲٹظقي زض زاٶك٫بٺ ٸ ثطضؾي ٦يٟيت آٲٹظـ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٸ اضايٻ آٴ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ
ټه) ثطضؾي پيكٷٽبز تإؾيؽ ضقتٻټب ٸ زٸضٺټبي رسيس زاٶك٫بٺ
ٸ) ثطضؾي ٲتٹٴ رعٸٺټب ٸ ٦تبةټبي اضايٻ قسٺ اظ َط ٜاًٖبي ټيإت ٖٯٳي اظ ٮحبِ تُجي ١ثب ؾطٞه٭ټبي ٲهٹة ٸ اضايٻ ٶتيزٻ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ.
ظ) ثطضؾي ٸ تإييس زٖٹت اؾتبزاٴ ذبضري زض ضقتٻټبي ٲٹضز ٶيبظ ثٷب ثٻ پيكٷٽبز ٪طٸٺټبي آٲٹظقي ٸ تإييس زاٶك٧سٺ ثطاي اضايٻ ثٻ ٲطارٕ ٢بٶٹٶي.
ح) ثطضؾي ٸ تإييس نالحيت ٖٯٳي ٲت٣بييبٴ ًٖٹيت زض ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ثبيس پؽ اظ تإييهس ٪هطٸٺ آٲٹظقهي شيضثهٍ اظ َطيه ١ضئهيؽ ټهط زاٶكه٧سٺ ثهٻ
قٹضاي آٲٹظقي اضربٔ قٹز.

 .7ضَراي پژٍّطي

هبدُ  .76ثٻ ٲٷٓٹض تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ثطٶبٲٻ ټبي پػٸټكي ٸ پيكٷٽبز آٴ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ ٸ ٦ٳه ٥ثهٻ اٲهٹض ارطايهي ٸٞهطاټٱ آٸضزٴ اٲ٧بٶهبت زض ظٲيٷهٻ ٗٞبٮيهتټهبي
پػٸټكي ،قٹضاي پػٸټكي تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .77اًٖبي قٹضاي پػٸټكي ٖجبضتٷس اظ:
اٮ )ٝٲٗبٸٴ پػٸټكي زاٶك٫بٺ
ة) ٲٗبٸٴ تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ
د) ٲٗبٸٶبٴ پػٸټكي يب ٶٳبيٷس٪بٴ زاٶك٧سٺټب ٸ پػٸټك٧سٺټب.
ز) ي ٥ٲح ١٣اظ ټطي ٥اظ ٸاحسټبي تح٣ي٣ي ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ثب ٲٗطٞي ضئيؽ زاٶكه٫بٺ (زض نهٹضتي ٦هٻ ٸاحهس ٲؿهت٣٭ ثبقهس) ٸ ثهب ٲٗطٞهي ضئهيؽ زاٶكه٧سٺ ٸ
آٲٹظق٧سٺ (چٷبٶچٻ ٸاحس رعٸ زاٶك٧سٺ ٸ آٲٹظق٧سٺ ثبقس).
ټه) زٸ تٵ اظ چٽبض تٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ،نبحت ٗٞبٮيتٽبي پػٸټكي اضظٶسٺ ثٻ پيكٷٽبز ٲٗبٸٴ پػٸټكي ٸ تهٹيت قٹضاي زاٶك٫بٺ.
هبدُ  .78ٸْبي ٝقٹضاي پػٸټكي زاٶك٫بٺ ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٴ پػٸټكي ثطاي ايزبز ظٲيٷٻ ارطاي ٲهٹثبت ٸ تهٳيٳبت ټيإت ضئيؿٻ.
ة) اضايٻ پيكٷٽبز زض ظٲيٷٻټبي ٲرتٯ ٝپػٸټكي ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ رٳٯٻ:
 ثٽجٹز قطايٍ ٸ ض ٕٞٲٹاٶٕ تح٣ي ١زض زاٶك٫بٺ ټٳبټٷ ٩ؾبذتٵ ظٲبٴ تٗٯيٱ ٸ تح٣ي ١زض زاٶك٫بٺ ٲكبض٦ت ثبثرف ذهٹني زض ارطاي َطحٽبي پػٸټكي ٸ تٗييٵ ٶحٹٺ ټٳ٧بضي ثبٲطا٦ع تح٣ي٣بتي زاذ٭ ٸ ذبضد زاٶك٫بٺ ثطضؾي ٶحٹٺ اضايٻ ذسٲبت پػٸټكي ثٻ ؾبظٲبٶٽبي ٲرتٯ ٝثطاي ثطآٸضزٴ ٶيبظټبي ٦كٹض ،ٲٷُ٣ٻ ٸ اؾتبٴ ٸ چ٫ٹٶ٫ي ټٳ٧بضي زاٶك٫بٺ ٸ ٲطا٦ع نٷٗتيد) تٽيٻ ٸ تسٸيٵ پيكٷٽبز َطحٽبي تطثيت ٲح١٣
ز) تٽيٻ ٸ تسٸيٵ آييٵ ٶبٲٻټبي ٲرتٯ ٝپػٸټكي ثطاي پيكٷٽبز ثٻ ٲطارٕ شيضثٍ
ټه) ثطضؾي ٸ اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ ٲؿبئٯي ٦ٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ يب ٲٗبٸٴ پػٸټكي ثٻ قٹضا اضربٔ ٲيزټس.
ٸ) تهٹيت َطحٽبي پػٸټكي زاٶك٫بٺ
ظ) تطٚيت ٸ تكٹي ١اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ثٻ تإٮي ٝٸتطرٳٻ ٦تت ٸ ٶٹقتٵ ٲ٣بالت تح٣ي٣ي ٸ ايزبز اٲ٧بٶبت ٸ تؿٽيالت الظٰ ثطاي تؿطيٕ زض چبح ٸ ٶكط آحبض ٖٯٳي
ح) پيكٷٽبز آييٵٶبٲٻ ٶحٹٺ تسٸيٵ ٦تت ٖٯٳي ٸ پػٸټكي ثطٲجٷبي يٹاثٍ ٲهٹة ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ
ٌ) اضظيبثي ٲيعاٴ تٹاٶٳٷسي ٖٯٳي ٸ ؾٷزف ٢بثٯيت ٞبض٘ اٮتحهيالٴ زاٶك٫بٺ ثطاي ٦بض زض ربٲٗٻ ،اظ َطي ١ارطاي َطحٽبي تح٣ي٣بتي ٸيػٺ
ي) تٗييٵ ٸپيكٷٽبز ذٍ ٲكيء ٦ٯي ٦بضثطز ٶتبيذ تح٣ي٣بت ثطاي پيكجطز رٷجٻټبي ٖٯٳي ٸ ٞٷي ٦كٹض
 )٤ثطٶبٲٻضيعي ٞطنتټبي ٲُبٮٗبتي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي

 )٬پيكٷٽبز اټسا ٜٸ ذٍ ٲكي پػٸټكي زاٶك٫بٺ
 .8ضَراي زاًطدَيي

هبدُ  .79ثٻ ٲٷٓٹض تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ثطٶبٲٻټبي ٲرتٯ ٝزض ظٲيٷٻ اٲٹض زاٶكزٹيي ٸ ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ اٲ٧بٶب ت الظٰ ثهطاي ضقهس ٧ٞهطي ٸ ضٸحهي ٸتهإٲيٵ ٶيبظټهبي ضٞهبټي
زاٶكزٹيبٴ ٸ ټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي زضاٲٹض ارطايي ،قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .7:اًٖبي قٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٖجبضتٷس اظ:
اٮ )ٝٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي
ة) ي ٥ٶٳبيٷسٺ اظ ټطي ٥اظ قٹضاټبي آٲٹظقي ،پػٸټكي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ.
د) زٸ زاٶكزٹ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ ټط زاٶك٧سٺ ي ٥ٶٟهط ثهٻ ٸؾهيٯٻ ضئهيؽ آٴ زاٶكه٧سٺ ثهب ٲكهٹضت زاٶكهزٹيبٴ ثهٻ ضئهيؽ زاٶكه٫بٺ ٲٗطٞهي
ٲيقٹٶس.
ز) ؾٻ ٶٟط اظ ٲؿئٹ ٬اٲٹض ذٹاث٫بٺټب ،تطثيتثسٶي ٸ ٚصاذٹضي زاٶك٫بٺ
ټه) ٲسيط ٦٭ اٲٹض زاٶكزٹيي
ٸ) ي٧ي اظ اًٖبي رٽبز زاٶك٫بټي (زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ضئيؽ زاٶك٫بٺ)
ظ) ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ يب ٶٳبيٷهسٺ ايكهبٴ (َجه ١ٲههٹثٻ ؾيههس ٸ پٷزٳهيٵ رٯؿهٻ ٲهٹضخ  34/4/62قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة
ٞطټٷ٫ي)
تجػشُ :قطٌ ًٖٹيت زاٶكزٹ زض قٹضاي زاٶكزٹيي:
 .6ثيف اظ ٶيٳي اظ ٸاحسټب ضا ٪صضاٶسٺ ثبقس.
 .4ٲٗس٦ ٬٭ اٸ ( )62/3ٸ يب ثبالتط ثبقس.
 .3قطايٍ ٖٳٹٲي ثٷس »اٮ «ٝٲبزٺ  2زض آييٵٶبٲٻ ضا زاضا ثبقس.
هبدُ ; .7ٸْبي ٝقٹضاي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ثطاي ايزبز ظٲيٷٻټبي ارطايي ٲهٹثبت قٹضاي زاٶك٫بٺ ٸ تهٳيٳبت ټيإت ضئيؿٻ
ة) تسٸيٵ ثطٶبٲٻټبي ٲرتٯ ٝزض ظٲيٷٻټبي اٲٹض زاٶكزٹيي ٸ پيكٷٽبز آٶٽب ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ رٳٯٻ:
 آييٵٶبٲٻټبي ٗٞبٮيتټبي ٸضظقي ٸٞٹ ٠ثطٶبٲٻ ازاضٺ ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي ٸ ٲؿبئ٭ اٶًجبَي ازاضٺ اٲٹض ٚصاذٹضي زاٶكزٹييد) ثطضؾي ٲؿبئٯي ٦ٻ تٹؾٍ قٹضاي زاٶك٫بٺ يبٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ،ثٻ قٹضاي زاٶكزٹيي اضربٔ ٲيقٹز ٸ اْٽبضٶٓط زضثبضٺ آٶٽب
ز) ټٳ٧بضي زض ثطٶبٲٻضيعي ٗٞبٮيتټبي ضٞبټي (٢طواٮحؿٷٻ  -ٸاٰ ٸ ٦بض زاٶكزٹيي ،تٗبٸٶي ٲهط ٜٸ ٶ٣ٯيٻ ٸ)...

 .9ضَراي تحصيالت تکويلي

هبدُ < .7ثٻ ٲٷٓٹض تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي زٸضٺ ټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٸ پيكهٷٽبز آٴ ثهٻ قهٹضاي زاٶكه٫بٺ ٸ ٦ٳه ٥ثهٻ اٲهٹض ارطايهي ٸ ٞهطاټٱآٸضزٴ
اٲ٧بٶبت زض ظٲيٷٻ ٪ؿتطـ زٸضٺټبي ظيط تك٧ي٭ ٲيقٹز:
هازُ = .7الف) تزکية اعضاي ضَراي تحصيالت تکويلي زاًطگاُ

 .6ٲٗبٸٴ تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ (ضئيؽ قٹضا)
 .4ٲٗبٸٶبٴ آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٫بٺ
 .3ٲؿئٹالٴ (ٲسيطاٴ) تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٧سٺټب يب ٶٳبيٷس٪بٴ قٹضاټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٧سٺټب.
 .2ٲؿئٹ ٬ذسٲبت آٲٹظقي تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ.
ب) ٍظايف ضَراي تحصيالت تکويلي زاًطگاُ عثارتٌس اس:

 .6ټٳ٧بضي ثب ٲٗبٸٴ تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ رٽت ايزبز ظٲيٷٻټبي ارطايي ٲهٹثبت قٹضاي زاٶك٫بٺ ،تهٳيٳبت ټيهإت ضئيؿهٻ ٸآيهيٵ ٶبٲهٻټهب ٸ ثطٶبٲهٻټهبي
ٲهٹة
 .4تسٸيٵ ٸ پيكٷٽبز ثطٶبٲٻټبي ٲرتٯ ٝآٲٹظقي ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ رٳٯٻ:
 ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطي. پيكٷٽبز تٛييطات الظٰ زض ٶحٹٺ ارطاي ثطٶبٲٻټبي زضؾي زض چبضچٹة يٹاثٍ ٲهٹة. ثطضؾي آييٵٶبٲٻټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٸ اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ آٶٽب.پيكٷٽبز َطحٽبي ٲٷبؾت آٲٹظقي ٚيطضؾٳي ٦ٹتبٺ ٲست ٸ ٲيبٴ ٲست ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ.
 ثطآٸضز ْطٞيت پصيطـ زاٶكزٹي رسيس زض زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي ٸ اضايٻ آٴ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ. .3ثطضؾي ٸ اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ ٲؿبئٯي ٦ٻ تٹؾٍ قٹضاي زاٶك٫بٺ يب ٲٗبٸٴ تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ ثٻ قٹضا اضربٔ ٲيقٹز.
 .2ثطضؾي ٦يٟيت آٲٹظقي زٸضٺټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي زض زاٶك٫بٺ ٸ ثطضؾي ٦يٟيت آٲٹظقي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٗٞب ٬زض ايٵ زٸضٺټب ٸ اضايهٻ ٪هعاضـ آٴ ثهٻ
قٹضاي زاٶك٫بٺ.
 .5ثطضؾي پيكٷٽبز تإؾيؽ ضقتٻټب ٸ زٸضٺټبي ت٧ٳيٯي رسيس زاٶك٫بٺ.
 - 1تهٹيت ٖٷبٸيٵ ضؾبٮٻ (پبيبٴٶبٲٻټبي تح٣ي٣بتي زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ثبالتط).
هازُ  )7> - 6ضَراي تحصيالت تکويلي زاًطکسُ زر زاًطگاُّاي ترصصي
الف) تزکية اعضا

 .6ضئيؽ زاٶك٧سٺ (ضئيؽ قٹضا).
 .4ٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٧سٺ (ٶبيت ضئيؽ).

 .3ٶٳبيٷس٪بٴ قبذٻټبيي ٦ٻ ٲزطي زٸضٺټبي ترههي ټؿتٷس ثب زضرٻ اؾتبزيبضي ٸ يب ثبالتط ٸ حسا٢٭ ؾٻ ؾب ٬تسضيؽ يب تح٣ي.١
 .2زض نٹضت ٮعٸٰ ي ٥يب زٸ تٵ اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ؾبيط زاٶك٫بٺټب ثب زضرٻ اؾتبزيبضي يب ثبالتط ٸ حسا٢٭ ؾٻ ؾب ٬ؾبث٣ٻ ٦بض آٲٹظقي يب پػٸټكي.
ب) ٍظايف

٦ٯيٻ ٸْبي٪ ٝطٸټٽبي آٲٹظقي ٲٷسضد زض ايٵ آييٵٶبٲٻټهبي زٸضٺټهبي ٦بضقٷبؾهي اضقهس ٸ ز٦تهطا ( )P.H.Dزض زاٶكه٧سٺټهبي ترهههي ثهٻ ٖٽهسٺ قهٹضاي
تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٧سٺ ٸا٪صاض ٲيقٹز.
 )7ضَراي تحصيالت تکويلي زاًطکسُ زر زاًطگاُّاي خاهع
الف) تزکية اعضاء

 .6ضئيؽ زاٶك٧سٺ (ضئيؽ قٹضا).
 .4ٲٗبٸٴ آٲٹظقي زاٶك٧سٺ (ٶبيت ضئيؽ).
 .3ٲٗبٸٴ پػٸټكي زاٶك٧سٺ.
 .2ٶٳبيٷس٪بٴ ٪طٸټٽبي آٲٹظقي ٦ٻ ٲزطي زٸضٺټبي ترههي ټؿتٷس ثب زضرٻ اؾتبزيبضي يب ثبالتط ٸ حسا٢٭ ؾٻ ؾب ٬ؾبث٣ٻ آٲٹظقي يب پػٸټكي.
 5 .6تب  4ٶٟط اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ؾبيط زاٶك٫بٺټب ثب زضرٻ اؾتبزيبضي يب ثبالتط ٸ حسا٢٭ ؾٻ ؾب ٬ؾبث٣ٻ ٦بض آٲٹظقي يب پػٸټكي.
ب) ٍظايف

قٹضاي تحهيالت ت٧ٳيٯي ټط زاٶك٧سٺ ربٶكيٵ قٹضاي آٲٹظقي  -پػٸټكي آٴ زاٶك٧سٺ زض زٸضٺټبي ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطا ذٹاټس ثٹز.
 .:ضَراي فزٌّگي

هبدُ  .81ثٻ ٲٷٓٹض ټٳبټٷ ٩ٶٳٹزٴ ثطٶبٲٻټبي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زض چبضچٹة ؾيبؾتټب ٸ يٹاثٍ ٲهٹة ثب تٹرٻ ثٻ حسٸز اذتيبضات ٸ ٸْبي ٝٲطارٕ ٸ ٶٽبزټهبي
شيضثٍ ٸ ټٳ٧بضي ثب ضئيؽ زاٶك٫بٺ زض تح ١٣اضظقٽبي اذال٢ي ٸ ٞطټٷ٫ي اؾالٰ زض قئٹٴ ٲرتٯ ،ٝقٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .86تشويت اػضبي ضَساي فشٌّگي داًطگبُ

 .6ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ قٹضا.
 .4ٲسيط ٞطټٷ٫ي.
 .3ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي.
 .2ي ٥ٶٟط ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي ثب ضٖبيت قطايٍ ٲٹيٹٔ ثٷس (اٮ )ٝٲبزٺ  2ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
 .5ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ.
 .1ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي ٸاحس شيطثٍ.
 .3ٶٳبيٷسٺ ثعض٪تطيٵ تك٧٭ اؾالٲي زاٶكزٹيي (تكريم ثعض٪تطيٵ تك٧٭ ثب ټيإت ٶٓبضت زاٶك٫بٺ ذٹاټس ثٹز).
 .8ي ٥ٶٟط زاٶكزٹ اظ زٸضٺټبي ترههي (٦بضقٷبؾي اضقس ثٻ ثبال) ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٫بٺ.

 .3ٲؿئٹ ٬ثؿيذ زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ (ثطاؾبؼ ٢بٶٹٴ ثؿيذ زاٶكزٹيي).
 .63ٶٳبيٷسٺ ټط تك٧٭ ضؾٳي شيٷ ٕٟثب ح ١ضؤي زض رٯؿٻ ٲطثٹٌ.
تجػشُ  .6قٹضاي ٞطټٷ٫ي حسا٢٭ ټط ٲبٺ ي٧جبض تك٧ي٭ رٯؿٻ زازٺ ٸ رٯؿبت آٴ ثب حًٹض حسا٢٭ ٶه ٝثبيبٞٻ ي ٥اًٖبء ضؾٳي اؾت ٸ ٲهٹثبت آٴ ثب ا٦خطيت
ٶؿجي حبيط ٲٗتجط اؾت.
تجػشُ  .7زض نٹضتي ٦ٻ آضاي اًٖبي قٹضا ثٻ تؿبٸي ثطؾس آضاي رٳٗي ٦ٻ ضيبؾت زاٶك٫بٺ زض آٴ ٢طاض زاضز ٲالٖ ٤ٳ٭ ذٹاټس ثٹز.
تجػشُ  .8ٲهٹثبت قٹضاي ٞطټٷ٫ي ٶجبيس ٲٷبٞبتي ثب ٲٹاز اؾبؾٷبٲٻ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺټب زض ذهٹل ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتٽبي ٞطټٷ٫هي زيٷهي
زاقتٻ ثبقس.
تجػشُ  .9ٲست ًٖٹيت اؾتبز ٸ زاٶكزٹيي ٦ٻ ثب تإييس ضئيؽ زاٶك٫بٺ يب تٹؾٍ اٸ اٶتربة ٲيقٹٶس زٸ ؾب ٬ذٹاټس ثٹز ٸ اٶتربة ٲزسز آٶبٴ ثالٲبٶٕ اؾت.
هبدُ ٍ .87ظبيف ضَساي فشٌّگي

ٸْبي ٝقٹضاي ٞطټٷ٫ي ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝثطٶبٲٻضيعي ٸ ايزبز ټٳبټٷ٫ي ثطاي ٗٞبٮيتٽبي ٞطټٷ٫ي ،ارتٳبٖي ٸ ؾيبؾي زض زاٶك٫بٺ.
ة) ټٳ٧بضي ثطاي ٪ؿتطـ ٸ تٗٳي ١ٲجبٶي اضظقي ،زيٷي ،اذال٢ي ٸ اٶ٣الثي ثب ثط٪عاضي ثطٶبٲٻټبي ٲتٷبؾت ٞطټٷ٫ي ٸ تجٯيٛبتي.
د) ايزبز ټٳبټٷ٫ي زض ٗٞبٮيتټبي زٞتط ٶٳبيٷس٪ي قٹضاي ٲط٦عي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ،رٽبز زاٶك٫بټي ٸ تك٧٭ټبي اؾالٲي[3]20 .

ز) ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٗييٵ ذٍٲكيء ٗٞبٮيت ټبي ٞٹ ٠ثطٶبٲٻ زاٶك٫بٺ ثب ټٳ٧بضي ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ َطحٽبي تح٣ي٣هبتي ٞطټٷ٫هي ٸ ؾيبؾهي ثهب ټٳ٧هبضي ٲٗبٸٶهت
پػٸټكي ٸ ثط٢طاضي پيٹٶس ؾبظٶسٺ ٸ ؾٹزٲٷس ٲيبٴ اؾتبز ٸ زاٶكزٹ ثب ټٳ٧بضي ٲٗبٸٶت آٲٹظقي.
ټه) ټٳ٧بضي ثطاي ايزبز پيٹٶس ٗٞب ٬ٲيبٴ حٹظٺ ٸ زاٶك٫بٺ ثب ثط٪عاضي ؾٳيٷبضټب ،رٯؿبت ٸ ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي ٲكتط.٤
ٸ) ثطٶبٲٻضيعي ثطاي ٪ؿتطـ ٲٷبؾجبت زاٶك٫بٺ ٸ ٶٽبزټبي ٞطټٷ٫ي ،اٶ٣الثي ٸ ٲطزٲي.
ظ) قٷبذت ٸؾبظٲبٶسټي ٶيطٸټبي ٲتٗٽس ٸ ٲؿتٗس اظ َطي ١ٶٽبزټبي زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ ٲٗطٞي ثطاي ٦ٳ ٥ثٻ ربٲٗٻ زض ٲٹا ٕ٢ايُطاضي.
; .ضَراي آهَسضي ـ پژٍّطي زاًطکسُّا ٍ آهَسضکسُّا

هبدُ  .88زض ټط زاٶك٧سٺ ٦ٻ زاضاي ؾٻ ٪طٸٺ آٲٹظقي يب ثيكتط ثبقٷس ٸ ټٳچٷيٵ زض آٲٹظقه٧سٺټهب قهٹضاي آٲٹظقهي  -پػٸټكهي زاٶكه٧سٺ ٸ آٲٹظقه٧سٺ ثهب ايهٵ تط٦يهت تكه٧ي٭
ٲيقٹز:
اٮ )ٝضئيؽ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ة) ٲٗبٸٶبٴ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
د) ٲسيطاٴ ٪طٸټٽبي زاٶك٧سٺ ٸ يب آٲٹظق٧سٺ ثٻ اٶتربة ضئيؽ زاٶك٧سٺ تب ټٟت ٶٟط.
تجػشُ :ټٷ٫بٰ َطح ٲؿبئ٭ ٸ ٲٹيٹٖبت ٸاثؿتٻ ثٻ ټط ٪طٸٺ آٲٹظقي ،ضئيؽ آٴ ٪طٸٺ ثب ح ١ضؤي ثطاي قط٦ت زض قٹضا زٖٹت ٲيقٹز.
 .6ٲهٹة رٯؿٻ  411قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٲٹضخ .33/3/64

هبدُ ٍ .89ظبيف ضَساي آهَصضي ـ پژٍّطي داًطىذُّب ٍ آهَصضىذُّب

ٸْبي ٝقٹضاي آٲٹظقي ه پػٸټكي زاٶك٧سٺټب ٸ آٲٹظق٧سٺټب ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝثطٶبٲٻضيعي رٽت ايزبز ظٲيٷٻټبي ارطايي ٲهٹثبتي ٦ٻ تٹؾٍ ٲٗبٸٶبٴ آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٫بٺ اثال٘ ٲي٪طزز.
ة) تسٸيٵ ؾيبؾتټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ثب تٹرٻ ثٻ ذٍٲكيء آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٫بٺ.
د) ثطضؾي ٸ تسٸيٵ َطحٽبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ٸاضربٔ آٶٽبثٻ قٹضاټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ تحهيالت ت٧ٳيٯي زاٶك٫بٺ.
ټه) ټٳبټٷ٫ي ٲيبٴ ٪طٸټٽب ٸ ثركٽب زض اضايٻ زضٸؼ ٲكتط.٤
ٸ) اتّربش تهٳيٳبت ارطايي ثطاي ټٳبټٷ٫ي ٸ تُبث ١ظٲبٶي تٗٯيٱ ٸ تح٣ي ١زض زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ظ) ثطضؾي ٸ تٗييٵ ٶيبظ زاٶك٧سٺ ثٻ ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي رسيس ٸ پيكٷٽبز آٴ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ ثطاي ت٧ٳي٭ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ټط ٪طٸٺ.
ح) پيكٷٽبز قطايٍ پصيطـ زاٶكزٹ ٸ تٗييٵ ْطٞيت پصيطـ ٸ پيكٷٽبز آٴ ثٻ ٲٗبٸٶت آٲٹظقي.
ٌ) ثطضؾي ٸ اْٽبض ٶٓط زض ٲٹاضزي ٦ٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ ثٻ قٹضا اضربٔ ٲيزټس.
ي) ثطضؾي ت٣بيبټبي ٲطذهي ٲُبٮٗبتي ٸ پيكٷٽبز آٴ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ.
 )٤ثطضؾي َطحٽبي پػٸټكي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٸ اضربٔ آٴ ثٻ قٹضاي پػٸټكي زاٶك٫بٺ.

گشٍّْبي آهَصضي

هبدُ ٪ .8:طٸٺ آٲٹظقي ٸاحسي اؾت ٲتك٧٭ اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲترهم زض ي ٥ضقتٻ اظ قٗت زاٶف ثكطي ٦ٻ زض زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺاي زايهط اؾهت
ٸ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ټط ٪طٸٺ ٲزٳٹٖبً قٹضاي آٴ ٪طٸٺ ضاتك٧ي٭ ٲيزټٷس.
هبدُ ; .8ٸْيٟٻ ٪طٸٺ ٖجبضت اؾت اظ:
اٮ )ٝټٳبټٷ ٩ؾبذتٵ ٗٞبٮيتټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زض ضقتٻ ٲطثٹٌ
ة) تٷٓيٱ ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي ٦ٻ ثطاي تسضيؽ زض آٴ ضقتٻ الظٰ اؾت.
د) ٶٓبضت ثط ٶحٹٺ اضايٻ زضٸؼ ٸ ثطضؾي ٸ اْٽبض ٶٓط زض ٲٹضز ٲتٹٴ زضؾي ٸ ٲحتٹاي زضٸؼ ثطاؾبؼ ثطٶبٲٻټب ٸ ؾطٞه٭ټبي ٲهٹة.
ز) اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ ؾبٖبت تسضيؽ ٸ تح٣ي ١اًٖبي ٪طٸٺ.
ټه) اْٽبض ٶٓط زض ذهٹل پصيطـ زاٶكزٹيبٴ اٶت٣بٮي ٸ ٲيٽٳبٴ ٸ تٗييٵ ٦ٳجٹز ٸاحسټبي زضؾي آٶبٴ.
ٸ) ثطضؾي َطحٽبي تح٣ي٣ي ٸ پيكٷٽبز ثٻ قٹضاي آٲٹظقي ه پػٸټكي زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ظ) اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ ثٹضؾٽب ٸ ٲإٲٹضيتټبي اًٖبي ٪طٸٺ ٸ پيكٷٽبز آٴ ثٻ قٹضاي آٲٹظقي ه پػٸټكي زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ.
ح) پيفثيٷي ٶيبظ ٪طٸٺ ثٻ اؾترساٰ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲترهم ٸ اْٽبض ٶٓط زض ٲٹضز نالحيت ٖٯٳي ٶبٲعزټبي اؾترساٰ ثطاي َي ٲطاح٭ ٢بٶٹٶي.
ٌ) اضظيبثي ؾبالٶٻ ٦بض٪طٸٺ ثطاي َطح زض قٹضاي آٲٹظقي  -پػٸټكي.
ي) ثطٶبٲٻضيعي زض ٲٹضز زضٸؼ َج ١اذتيبضاتي ٦ٻ قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي تٟٹيى ٦طزٺ اؾت.

 )٤ثطضؾي ٸ اٖالٰ ٶٓط ثط انالح ؾطٞهٯٽب ٸ تزسيسٶٓط زض ٖٷٹاٴ زضؾٽب (اظ حيج انٯي يب اذتيبضي ثٹزٴ) ٸ ټٳچٷيٵ تٗييٵ ٲحتٹاي زضٸؼ ثب تٹرٻ ثهٻ آذهطيٵ
پيكطٞتٽبي ٖٯٳي ثطاي تهٹيت زض قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي.
تجػشُ  .6اْٽبض ٶٓط زض ٲٹضز ت٣بيبي اؾترساٰ رسيس ،اضت٣بي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ،اضظيبثي ؾبالٶٻ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ،ثٹضؾهٽب ٸ ٞطنهتټهبي ٲُبٮٗهبتي زض ټهط
٪طٸٺ ثٻ ٸؾيٯٻ ٦ٳيتٻ يب ٦ٳيتٻ ټبيي ٲط٦ت اظ اؾتبزاٴ ،زاٶكيبضاٴ ٸ اؾتبزيبضاٴ ٲٷترت آٴ ٪طٸٺ ٦ٻ ؾبث٣ٻ ذسٲت ثيكتطي زاضٶهس ٸ پهؽ اظ تإييهس ضئهيؽ زاٶكه٧سٺ ثهٻ
ٖٷٹاٴ ًٖٹ ٦ٳيتٻټبي ترههي تٗييٵ ٲيقٹٶس ،اٶزبٰ ٲي٪يطز.
تجػشُ  .7زض زاٶك٫بٺټبي رسيساٮتإؾيؽ ٸ ٪طٸټٽبيي ٦ٻ تٗساز اًٖبي ټيإت ٖٯٳي اؾتبزيبض ٸ ثبالتط آٶٽب اظ ؾٻ ٶٟط ٦ٳتط ثبقس ،ثطضؾي ٲٹاضز ٲٷسضد زض تجهطٺ 6
ثٻ ٖٽسٺ قٹضاي آٲٹظقي زاٶك٧سٺ اؾت.
هبدُ < .8قٹضاي ټط ٪طٸٺ ،زٸ تٵ اظ اًٖبي آٴ ٪طٸٺ ضا ٦ٻ ٸارس قطايٍ ثٷس «اٮ »ٝٲبزٺ  2ٸ حسا٢٭ زض ٲطتجٻ اؾتبزيبضي ثبقٷس ،ثطاي تهسي ٲهسيطيت ٪هطٸٺ ثهٻ
ضئيؽ زاٶك٧سٺ ٲٗطٞي ٲي ٦ٷس ،ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ زاٶك٧سٺ ٸ ثب تإييس ٸ ح٧ٱ ضئيؽ زاٶك٫بٺ ،ي٧ي اظ آٶبٴ ثٻ ٲهست زٸ ؾهب ٬ثهٻ ٲهسيطيت ٪هطٸٺ ٲٷههٹة ٲهيقهٹز ٸ
اٶتربة ٲزسز ٸي ثالٲبٶٕ اؾت.
تجػشُ :ٲٹاضز اؾتخٷبيي ثٻ تكريم ضئيؽ زاٶك٫بٺ تهٳيٱ٪يطي ٲيقٹز.
هبدُ = .8ٲٗبٸٴ ٪طٸٺ ،تٹؾٍ ٲسيط ٪طٸٺ پؽ اظ تإييس ضئيؽ زاٶك٧سٺ تٗييٵ ٸ ثب ح٧ٱ ضئيؽ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ٲٷهٹة ٲيقٹز.

هبدُ > .8ٸْيٟٻ ٲسيط ٪طٸٺ ٖجبضتؿت اظ:
اٮ )ٝتٽيٻ ثطٶبٲٻ ارطايي ٸْبي ٝآٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ ذسٲبتي اضايٻ قسٺ اظ َطي٪ ١طٸٺ ثطاؾبؼ ذٍٲكي قٹضاي زاٶك٧سٺ ثب ٲكهٹضت اًٖهبي ٪هطٸٺ٢ ،جه٭ اظ
قطٸٔ ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ ٪عاضـ آٴ ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ.
ة) اثال٘ ثطٶبٲٻټبي ارطايي ٸْبي ٝآٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ ذسٲبت ټطي ٥اظ اًٖبي ٪طٸٺ.
د) ٶٓبضت ثط ٦ٯيٻ ٗٞبٮيتټبي ٸْبي ٝآٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ ذسٲبت ٪طٸټي
ز) تٽيٻ رسٸ ٬زضٸؼ ټط ٶيٳؿب ٬ثب ټٳ٧بضي اًٖبء ٪طٸٺ ٸ تؿٯيٱ آٴ ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ.
ټه) تزسيس ٶٓط ٲؿتٳط زض ثطٶبٲٻټب ثب تٹرٻ ثٻ آذطيٵ پيكطٞتٽب ٸ تٛييطات ٸ تحٹالت ٸ تؿٯيٱ ايٵ ثطٶبٲٻټب ثٻ ٲطارٕ شيضثٍ.
ٸ) تك٧ي٭ ٸ ازاضٺ رٯؿبت قٹضاي ٪طٸٺ ٸ اضؾب٪ ٬عاضـ ٦بض ،ٲهٹثبت ،پيكٷٽبزټب ٸٶٓطيبت رٳٗي ٪هطٸٺ ثهٻ ضئهيؽ زاٶكه٧سٺ يهب آٲٹظقه٧سٺ ثهطاي ټٳهبټٷ٫ي
ارطايي ثب َي ٲطاح٭ ٢بٶٹٶي ٸ اثال٘ ثركٷبٲٻټب ٸ آييٵٶبٲٻټب ٸ ٲهٹثبتي ٦ٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ ٸ يب آٲٹظق٧سٺ اضؾب٦ ٬طزٺ اؾت.
ظ) پيكٷٽبز ٶيبظټبي ٦بضي ٪طٸٺ ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ.
ح) اٶزبٰ زازٴ ٦ٯيٻ ٲ٧بتجبت ضؾٳي ٪طٸٺ ٸ پيكٷٽبز تٽيٻ ٮٹاظٰ٦ ،تبثٽب ،ٶكطيبت ٲٹضز ٶيبظ ٪طٸٺ ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ ٸ يب آٲٹظق٧سٺ.
ٌ) پيكٷٽبز َطحٽبي پػٸټكي ٦ٻ ٪طٸٺ ضؤؾبً يب ثب ټٳ٧بضي ٪طٸټٽبي زي٫ط آٲبزٺ اٶزبٰ زازٴ آٴ اؾت ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ يب آٲٹظق٧سٺ ثطاي تهٹيت زض قٹضاي
پػٸټكي زاٶك٫بٺ.
ي) اضظيبثي ٦بض ؾبالٶٻ اًٖبي ٪طٸٺ ٸ٪عاضـ آٴ ثٻ ضئيؽ زاٶك٧سٺ.
هبدُ  .91ايٵ آييٵٶبٲٻ زض چٽ٭ ٲبزٺ ٸ  63تجهطٺ زض زٸيؿت ٸ چٽ٭ ٸ ٶٽٳيٵ رٯؿٻ ٲٹضخ  33/2/66قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ تهٹيت ٶٽبيي ضؾيس.

تزخياسهَادآيييًاهِتزٍيحٍتَسؼِفزٌّگًواس
(هػَة خلسِ هَسخ ّ 68<:/67/6يأت ٍصيشاى)
(ٍ اغالحيِ هَسخ )68=6/66/7

هبدُ ٦ .6ٯيٻ ٸظاضتربٶٻټب ،زؾت٫بٺ ټب ،ٲاؾؿبت ٸ قط٦تٽبي زٸٮتي ،ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٸ اٶ٣الة اؾالٲي ،قٽطزاضيٽب ،ثبٶ٧ٽب ،ٲطا٦ع آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ ؾهبظٲبٶٽب
ٸ ٲاؾؿبتي ٦ٻ قٳٹ ٬ٲ٣طضات ٖٳٹٲي زض ٲٹضز آٶٽب ٲؿتٯعٰ ش٦ط ٶبٰ اؾت ،ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ٲيثبقٷس.
هبدُ  .7ٸظضاء ٸ يب ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ ارطايي زؾت٫بټٽبي ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ٲتهسي ا٢بٲٻ ٶٳبظ زض زؾت٫بٺ تحت ٶٓط ذٹز ٲيثبقٷس.
تجػشُ :ٸظضاء ٸ يب ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ ارطايي زؾت٫بټٽبي ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ٲيتٹاٶٷس ي ٥ٶٟط ٸارس قطايٍ (تطريحهبً ي٧هي اظ ٲٗبٸٶهبٴ ذهٹز) ضا ثهٻ ٖٷهٹاٴ ٲؿهئٹ٬
پي٫يطي ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض ؾُح ٸظاضتربٶٻ يب زؾت٫بٺ تحت ٶٓط ذٹز تٗييٵ ٶٳبيٷس ٸ يب ؾتبزي ثطاي ضؾيس٪ي ثٻ اٲٹض ٲؿبرس ٸ ٶٳبظذبٶهٻټهبي ٸاحهسټب ٸ ازاضات تبثٗهٻ
تك٧ي٭ زټٷس.
هبدُ  .8ثبتٹرٻ ثٻ ٶٓط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ،زض ٦ٯيٻ زؾت٫بټٽبي ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ٸ ٸاحسټبي تبثٗٻ آٶٽب زض ؾطاؾط ٦كٹض ،ثٻ ٲٷٓٹض ازاي ٞطيًٻ ٶٳبظ ،حهسا٦خط
ٲست ( )43ز٢ي٣ٻ ظٲبٴ زض ٸ٢ت ًٞيٯت ٸ تطريحبً ثالٞبنٯٻ پؽ اظ اشاٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز تب اٲ٧بٴ قط٦ت ٦ٯيٻ ٲسيطاٴ ٸ ٦بض٦ٷهبٴ زؾهت٫بټٽبي ٲعثهٹض زض ٲطاؾهٱ
ٶٳبظ رٳبٖت ٞطاټٱ قٹز.
تجػشُ :زض نٹضتي ٦ٻ ثٻ تكريم ٸظيط ٸ يب ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ ٲؿئٹ ٬زؾت٫بٺ ثٻ ٮحبِ حؿبؾيت قٛٯي قط٦ت ټٳٻ ٦بض٦ٷبٴ ثٻ نٹضت ي٧زب زض ٶٳبظ رٳبٖهت ٲيؿهط
ٶجبقس٦ ،بض٦ٷبٴ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲ٣تًيبت ٲح٭ ٦بض ،ٶٳبظ ذٹز ضا ا٢بٲٻ ذٹاټٷس ٶٳٹز.
هبدُ  .9زض ٦ٯيٻ زؾت٫بٺټبي ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ثطاي ايزبز اٲ٧بٴ ثط٪عاضي ٶٳبظ زض ٸ٢ت ًٞيٯت آٴ ،ا٢ساٲبت ظيط نٹضت ٪يطز:
اٮ )ٝثطٶبٲٻ ٦ٯيٻ رٯؿبت ٸ ارتٳبٖبت ٸ ؾبيط ثطٶبٲٻټب حتي االٲ٧بٴ ثٻ ٪ٹٶٻ اي تٷٓيٱ قٹز ٦ٻ ثب ٸ٢ت ٶٳبظ تال٢هي ٶساقهتٻ ثبقهس ٸ زض ټطحهب ٬ثهب ٞطاضؾهيسٴ ٸ٢هت
ٶٳبظ ،ٶٳبظ ا٢بٲٻ قٹز.
ة) ٲح٭ ٲٷبؾت ٸ آضاؾتٻاي ٦ٻ ٪ٷزبيف آٴ ٲتٷبؾت ثب تٗساز ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲطارٗٻ٦ٷٷس٪بٴ ثبقس ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳبظذبٶٻ پيفثيٷي قٹز.
هبدُ  .:زض ٦ٯيٻ زؾت٫بٺ ټبي ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ثٻ ٲٷٓٹض اضت٣بي زاٶف ٸ ثيٷف ٦بض٦ٷبٴ ٸ ذبٶٹازٺ آٶٽب زض ٲٹضز ٶٳبظ ٸ ٞٯؿٟٻ ٸ ضاظ ٸ ضٲع آٴ ،ا٢هساٲبت الظٰ اظ
َطي ١ثط٪عاضي ركٷٹاضٺټب ،ٶٳبيك٫بٺټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي ،ٲؿبث٣بت ٦تبثرٹاٶي ٸ زٸضٺټبي آٲٹظقي ٸ ؾبيط ضٸقٽبي ٲاحط ثٻ نٹضت ٞطا٪يط ثٻ ٖٳ٭ آيس.
هبدُ < .ٸظاضتربٶٻ ټبي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٲٹْٟٷس ثٻ ٲٷٓٹض ٪ؿهتطـ ٞطټٷه ٩ا٢بٲهٻ ٶٳهبظ ا٢هساٲبت ظيهط ضا ثهٻ ٖٳه٭
آٸضٶس:
اٮ )ٝثركي اظ ٲُبٮت ٦تت ٸ رعٸات آٲٹظـ ٲٗبض ٜاؾالٲي ثٻ ش٦ط ٞٯؿٟٻ ٸ ضاظ ٸ ضٲع ٶٳبظ اذتهبل يبثس.
ة) ؾبٖبت زضؾي زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ ٪ٹٶٻاي تٷٓيٱ قٹز ٦ٻ ثب ٞطاضؾيسٴ ٸ٢ت ٶٳبظ ،ٶٳبظ ا٢بٲٻ قٹز.
ح) ثركي اظ ٗٞبٮيتټبي پػٸټكي ٸ تإٮي ٝپبيبٴ ٶبٲٻټبي زاٶكزٹيبٴ ٲ٣بَٕ ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦تطي زض ضقتٻټبي شيطثٍ ثٻ پهػٸټف پيطاٲهٹٴ ٶٳهبظ اذتههبل
يبثس.

ت) زض ٦ٯيٻ ٲطا٦ع آٲٹظقي ،زضٲبٶي ٸ ثٽساقتي ٸ ؾبيط ٸاحسټبي تبثٗٻ ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ،ٲح٭ ٲٷبؾت ٸ پب٦يعٺاي ثب ٪ٷزهبيف ٦هبٞي ثهطاي
ثط٪عاضي ٶٳبظ اذتهبل يبٞتٻ ٸ ثطاي ا٢بٲٻ ٶٳبظ تٹؾٍ ثيٳبضاٴ ٶيع تؿٽيالت الظٰ ٞطاټٱ قٹز.
ث) ؾبظٲبٴ ثٽعيؿتي ٦كٹض ثركي اظ رعٸٺټبي ٲٽسټبي ٦ٹز ٤ضا ثٻ ٶٳبظ اذتهبل زازٺ ٸ ثٻ نٹضت تكطيحي ٸ تهٹيطي ذطزؾبالٴ ضا ثب ٶٳبظ آقٷب ؾبظٶس.
هبدُ > .ؾبظٲبٴ تجٯيٛبت اؾالٲي ٲٹْ ٝاؾت زض نٹضت زضذٹاؾت زؾت٫بٺ ارطايي ثٻ ٲٷٓٹض ٪ؿتطـ ٞطټٷ ٩ا٢بٲٻ ٶٳبظ ،ٶؿهجت ثهٻ تهإٲيٵ ٶيهطٸي اٶؿهبٶي (اٲهبٰ
رٳبٖت) ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ا٢بٲٻ ٶٳبظ رٳبٖت زض ٲؿبرس ٸ ٶٳبظذبٶٻټبي زؾت٫بٺټبي ارطايي ثطٶبٲٻضيعي الظٰ ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضز ٸ ټعيٷٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ ارطاي ايهٵ ٲهبزٺ
اظ ٲح٭ اٖتجبضات زؾت٫بٺټبي ارطايي پطزاذت ٲيقٹز.
تجػشُ :ٲٟبز ايٵ ٲبزٺ زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ ثيٳبضؾتبٴټبي آٲٹظقي ٸ ٸاحسټبي ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ تٹؾٍ زٞبتط ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي
زض زاٶك٫بٺټب ارطا ذٹاټس قس.
هبدُ < .6ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزرٻ ٲٹْ ٝاؾت ثٻ ٲٷٓٹض ٪ؿتطـ ٞطټٷ ٩ا٢بٲٻ ٶٳبظ ،ا٢ساٲبت ظيط ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضز:
اٮ )ٝتإٲيٵ اٖتجبض ذبل زض ثٹزرٻ ربضي ٦ٯيٻ زؾت٫بٺ ټبي ارطايي ٦كٹض رٽت تإٲيٵ ٲربضد ربضي ٲؿبرس ،ٶٳبظذبٶٻټب ،ٸيٹذبٶٻټب ٸ ؾطٸيؽټهبي ثٽساقهتي
زض ٸاحسټبي تحت پٹقف آٶٽب.
ة) اُٖبي ٲزٹظ الظٰ ثٻ ٦ٯيٻ زؾت٫بٺټبي ارطايي ٦كٹض رٽت اؾتٟبزٺ اظ اٖتجبض ٲطثٹٌ ثٻ آٲٹظـ ٦بض٦ٷبٴ زض ظٲيٷٻ اضايٻ آٲٹظـ ٶٳبظ ٸ تطٸيذ ٞطټٷ ٩ٶٳبظ.
ح) تإٲيٵ اٖتجبض ذبل رٽت ٸظاضتربٶٻټبي آٲٹظـ ٸ پطٸضـٖ ،ٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ،ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲهٹظـ پعقه٧ي ٸ ؾهبظٲبٴ تطثيهت ثهسٶي رٽهت
ارطاي ثطٶبٲٻټبي پيفثيٷي قسٺ زض ايٵ آييٵٶبٲٻ ثطاي ٸظاضتربٶٻټبي ٲعثٹض زض ظٲيٷٻ تطٸيذ ٞطټٷ ٩ٶٳبظ.
هبدُ >٦ .6ٯيٻ زؾت٫بٺټب ٲ٧ٯٟٷس ثط ٶحٹٺ ٶ٫ٽساضي ،ظيجبؾبظي ،ثٽؿبظي ٸ ثٽساقت ٖٳٹٲي ٶٳبظذبٶٻټب ٶٓبضت ٶٳبيٷس.
هبدُ  .71ٶٓبضت ثط ارطاي آييٵٶبٲٻ ثط ٖٽسٺ ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ زؾت٫بٺ ٲيثبقٷس.

آيييًاهِاًدويخاًٍِخَاتگاُ
همذهِ

ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز ٸيٗيت ضٞبټي زاٶكزٹيبٴ ،حٳبيت ذيطيٵ اظ ذٹاث٫بٺ ټبي زاٶكزٹيي ،ٲكبض٦ت اٸٮيبي زاٶكزٹيبٴ زض ثٽجٹز اٲٹض ضٞبټي ٸ تحههيٯي زاٶكهزٹيبٴ،
ض ٕٞٲٹاٶٕ ضقس ٸ تٗبٮي زاٶكزٹيبٴ زض ٲحيٍټبي ذٹاث٫بټي ،ټٳچٷيٵ ت٣ٹيت اضتجبٌ ٸ تٗبٲ٭ ٲيبٴ زاٶك٫بٺ ٸ اٸٮيب اظ ي ٥ؾٹ ٸ رٯت ٲكهبض٦ت ٸ حٳبيهت ٲؿهئٹالٴ

ٸ ٲٗتٳساٴ ٲحٯي اظ ؾٹي زي٫ط زض اٲٹض ذٹاث٫بٺټب ،ٸ ثب تٹرٻ ثٻ يطٸضت اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيتټبي ٲٹرٹز زض اضت٣بي ؾُح ضٞبټي ٲحيٍټبي ذٹاث٫بټي.
هبدُ « .1اٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ زاٶك٫بٺ» زض زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض ثطاؾبؼ ايٵ آييٵٶبٲٻ زض زاٶك٫بٺټبي ٦كٹض تك٧ي٭ ذٹاټس قس.
هبدُ  .2اٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ ٶٽبزي اؾت ٲتك٧٭ اظ اٸٮيبي زاٶكزٹيبٴ ،ٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺ ،ٲٗتٳساٴ ٸ ٲؿاٸالٴ ٲحٯي.
هبدُ  .3زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي زاٶكزٹيبٶي ټؿتٷس ٦ٻ ثطاؾبؼ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ ٲكٳٹ ٬اؾتٟبزٺ اظ ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٲيقٹٶس.
هبدُ  .4زاٶك٫بٺ ٖجبضت اؾت اظ ٸاحس آٲٹظـ ٖبٮي تحت ٶٓط ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي.
هبدُ  .5اٲٹض ضٞبټي ،تحهيٯي ،تطثيتي ٸ ...زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي ٦ٻ زض اٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ ثطضؾي ذٹاټس قسٖ ،جبضتٷس اظ:
اٮًٞ )ٝبي ٦بٮجسي ،تزٽيعات ،اٲ٧بٶبت ٸ ذسٲبت ذٹاث٫بٺټب.
ة) ًٞبي ٞطټٷ٫ي ذٹاث٫بٺټب.
د) اضتجبٌ زاٶك٫بٺ ثب اٸٮيبي زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي ثٻ ٲٷٓٹض اٶت٣ب ٬ٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ضٞبټي ،تحهيٯي ٸ تطثيتي زاٶكزٹيبٴ.
ز) اضتجبٌ زاٶك٫بٺ ٸ ذٹاث٫بٺ ثب ٲؿئٹالٴ ٸ ٲٗتٳساٴ ٲحٯي ٸ ذيطيٵ ذٹاث٫بٺؾبظ ثطاي اٶت٣ب ٬ٶيبظټب ٸ ٦ٳجٹزټبي ًٞبټبي ذٹاث٫بټي.
هبدُ  .6اټسا ٜاٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ ٖجبضتٷس اظ:
 .1ايزبز ظٲيٷٻ ٲكبض٦ت اٸٮيب زاٶكزٹيبٴ ،ذيّطاٴ ٸ ٲٗتٳساٴ ٲحٯي زض ثٽجٹز قطايٍ ٸ اٲ٧بٶبت ٞطټٷ٫هي ضٞهبټي ٸ تحههيٯي ذٹاث٫هبٺ زاٶكهزٹيي ٸ اؾهتٟبزٺ ثٽيٷهٻ اظ
اٸ٢بت ٞطاٚت زاٶكزٹيبٴ ٸ ٲٽيب ٦طزٴ ظٲيٷٻټبي ق٧ٹٞبيي اؾتٗساز ٞطټٷ٫ي ايكبٴ
 .6ثٽجٹز ٸيٗيت ضٞبټي زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي ٲتٷبؾت ثب قإٴ زاٶك٫بٺ ٸ زاٶكزٹ
 .3ايزبز ٞطنتټب ٸ اٲ٧بٶبت رسيس رٽت اضت٣بي اٲ٧بٶبت ٸ تزٽيعات ضٞبټي ٸ ٞطټٷ٫ي ،ٶيع تإٲيٵ ثٽيٷٻ اٸ٢بت ٞطاٚت زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي .
 .4ايزبز ٸ ت٣ٹيت اضتجبٌ ؾبظٶسٺ ٸ ټٳسالٶٻ ٲيبٴ زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي ٸ ٲؿئٹالٴ ٸ ٲٗتٳساٴ ٲحٯي .
 .5اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيتټب ٸ اؾتٗسازټبي ٲحٯي رٽت ثٽجٹز ٸيٗيت ؾبذتٳبٴ ،اٲ٧بٶبت ٸ تزٽيعات ذٹاث٫بٺټبي زاٶك٫بټي.
هبدُ  . 7ٸْبي ٝاٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ ٖجبضتٷس اظ:
 .1قٷبؾبيي ٲك٧الت ٸ تٷ٫ٷبټبي ٲٹرٹز زض ٲحيٍ ذٹاث٫بٺ ٸ تالـ ثطاي ض ٕٞآٶٽب.
 .6قٷبؾبيي ْطٞيتټبي ٲحٯي رٽت اؾتٟبزٺ زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بٺ ٸ تالـ ثطاي ٖيٷي ٦طزٴ آٶٽب.
 .3اتربش ضاټ٧بضټبيي رٽت ثٽجٹز اٸيبٔ ٞطټٷ٫ي ،ضٞبټي ٸ اٸ٢بت ٞطاٚت زاٶكزٹيبٴ ذٹاث٫بټي.
 .4ايزبز ٸ ؾبٲبٶسټي قج٧ٻ اضتجبَي ٲؿتٳط ،ٶٓبٰٲٷس ٸ تٗطي ٝقسٺ ثيٵ اٸٮيبي زاٶكزٹيبٴ ثب زاٶك٫بٺ ٸ ثبٮٗ٧ؽ.

هبدُ  .8اًٖبي اٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ ٖجبضتٷس اظ:
 .1ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (ضئيؽ اٶزٳٵ)
 .6ٲٗبٸٴ ازاضي ٸ ٲبٮي زاٶك٫بٺ
 .3ٲسيط ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
 .4ٲسيط زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ
 .5ٲسيط ذٹاث٫بٺ يب ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ
 .6ٲؿاٸ ٬زٞتط ٲكبٸضٺ زاٶك٫بٺ
 .7ي٧ي اظ اؾتبزاٴ ثٻ ٲٗطٞي ٲٗبٸٴ زاٶكزٹييه ٞطټٷ٫ي
 .8ي٧ي اظ ٲٗبٸٶبٴ قٽطزاضي قٽط ثٻ اٶتربة قٽطزاض
 .9ي٧ي اظ اًٖبي قٹضاي اؾالٲي قٽط ثب ٲٗطٞي ضئيؽ قٹضا
 .15ؾٻ تٵ اظ اٸٮيبي زاٶكزٹيبٴ ثٻ اٶتربة ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ (ي ٥تٵ اظ اٸٮيب ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط اٶزٳٵ اٶتربة ٲيقٹز).
 .11ي ٥ٶٟط اظ ذيطيٵ ذٹاث٫بٺؾبظ ٲحٯي ثب ٲٗطٞي ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ
 .16اٲبٰ رٳٗٻ قٽط يب ٶٳبيٷسٺ ٸي
 .13ٲؿاٸ ٬ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٸٮي ٣ٞيٻ زض زاٶك٫بٺ يب ٶٳبيٷسٺ ٸي
هبدُ  .9ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ايٵ آييٵٶبٲٻ ضا حسا٦خط ْط ٜٲست  3ٲبٺ پؽ اظ اثال٘ ايهٵ آيهيٵٶبٲهٻ تهسٸيٵ ٸ ارهطا
٦ٷس.
هبدُ  .11زؾتٹضاٮٗٳ٭ ارطايي ايٵ آييٵٶبٲٻ ٲيثبيؿت حبٸي ٶ٧بت ظيط ثبقس:
اٮ )ٝٶحٹٺ اٶتربة ٶٳبيٷس٪بٴ اٸٮيبي زاٶكزٹيبٴ
ة) ٶحٹٺ تك٧ي٭ ٸ حس ٶهبة رٯؿبت
د) قطح ٸْبي ٝټط ي ٥اظ اًٖب
ز) ٶحٹٺ ٶٓبضت ،ارطا ٸ پي٪يطي ٲهٹثبت
هبدُ  .11رٯؿبت اٶزٳٵ ذبٶٻ ٸ ذٹاث٫بٺ حسا٢٭ زٸ ثبض زض ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٸ ثب حًٹض تٳبٲي اًٖب تك٧ي٭ ٲيقٹز.
هبدُ  .12ايٵ آييٵٶبٲٻ زض  11ٲبزٺ زض تبضيد  86/16/65ثٻ تهٹيت ٸظيط ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ضؾيس ٸ اظ تبضيد اثال٘ الظٰاالرطاؾت.

آيييًاهِادارُخَاتگاُّاياستيداريخَدگزداى
داًطگاُّاٍهؤسساتآهَسشػالي

ّذف

ثٻ ٲٷٓٹض رجطاٴ ٦ٳجٹز ذٹاث٫بٺ زاٶكزٹيي ٸ ايزبز ظٲيٷٻ ٲكبض٦ت زاٶكزٹيبٴ زض اٲٹض ضٞبټي ٸ ٲٗيكتي ذٹز ،زاٶك٫بٺټهب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٲهيتٹاٶٷهس
٦ٳجٹز ْطٞيت ذٹز ضا اظ َطي ١اٶٗ٣بز ٢طاضزاز اربضٺ ثب اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ٸ ايزبز ذٹاث٫بٺټبي ذٹز٪طزاٴ ثب ٲكبض٦ت ٲبٮي زاٶكزٹيبٴ ؾب٦ٵَ ،جه ١يهٹاثٍ
ٲٷسضد زض ايٵ آييٵ ٶبٲٻ تإٲيٵ ٶٳبيٷس.
هبدُ ً .6حَُ تأهيي ٍ اداسُ

 .6-6زاٶك٫بٺټب ٖالٸٺ ثط ايزبز ذٹاث٫بٺټبي رسيس اؾتيزبضي ذٹز٪طزاٴ ،ٲيتٹاٶٷس ٦ٯيٻ ذٹاث٫بٺټبي اؾتيزبضي ضا ٦ٻ پيف اظ تهٹيت ايٵ آيهيٵ ٶبٲهٻ زض اذتيهبض
زاقتٻاٶس ،ثٻ ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ تجسي٭ ٦ٷٷس.
تجػشُ :زاٶك٫بٺټب ٲزبظ ٶيؿتٷس ذٹاث٫بٺ ٲٯ٧ي ضا ثٻ ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ تجسي٭ ٦ٷٷس.
7ـ٦ .6ٯيٻ اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ اٶتربة ؾبذتٳبٴ ،تٷٓيٱ ٢طاضزاز ،ازاضٺ ٸ ٶٓبضت ثط اٲٹض ربضي ذٹاث٫بٺټبي ذٹز٪طزاٴ ٲكبثٻ ؾهبيط ذٹاث٫هبٺټهبي زاٶكهزٹيي ثهط ٖٽهسٺ
ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
8ـَ .6ط٢ ٜطاضزاز ثب ٲارط ؾبذتٳبٴ ذٹاث٫بټي زاٶك٫بٺ ٲيثبقس.
9ـ .6تإٲيٵ اٲ٧بٶبت اٸٮيٻ ٸ تزٽيعات ٲٹضزٶيبظ ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ (اظ ٢جي٭ ٲٹ٦ت ،يرچهب ،٬ارهب٪ ٠هبظ ٸ )...تٗٳيهطات ؾهبذتٳبٴ زض حهسٸز اٲ٧بٶهبت ،اظ ؾهٹي
زاٶك٫بٺ نٹضت ٲيپصيطز.
هبدُ  .7تأهيي ٍ پشداخت ّضيٌِّب

6ه .4ټعيٷٻټبي ؾبالٶٻ ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ قبٲ٭ :ٲجٯ ٙاربضٺ ثٽب ،ټعيٷٻټبي ؾٹذت ،آة ،ثط ،٠تٯٟٵ ٸ ح١اٮعحٳٻ پطؾهٷ٭ ذهسٲبتي تٹؾهٍ ٦ٳيتهٻاي ٲتكه٧٭ اظ
ٶٳبيٷس٪بٴ ٲٗبٸٶبٴ زاٶكزٹيي ٞ -طټٷ٫ي ٸ ازاضي ه ٲبٮي ٸ قٹضاي نٷٟي زاٶكزٹيبٴ ثطآٸضز ٸ ثٻ نٹضت ؾطاٶٻ تٗييٵ ٲي٪طزز.
تجػشُ  .6ټعيٷٻټبي آة ٸ ثط ٠ٸ تٯٟٵ ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ تبثٕ پطزاذت ټعيٷٻټبي آة ٸ ثط ٠ٸ تٯٟٵ ٲطا٦ع آٲٹظقي اؾت.
تجػشُ  .7زاٶكزٹ زض اثتساي ټط ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ٶيٳي اظ ټعيٷٻټبي ؾبالٶٻ (ټعيٷٻټبي ٲٹيٹٔ ثٷس 6ه )4ضا ثبثت ا٢بٲت زض آٴ ٶيٳؿب ٬پطزاذت ٲيٶٳبيس .ايهٵ ٲجٯهٙ
زض نٹضت ٲٹا٣ٞت ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٢بث٭ ت٣ؿيٍ اؾت.
 .7-7زض نٹضت ٶيبظ ثٻ پطزاذت ٸزيٗٻ ثٻ ٲٹرط ،ايٵ ٲجٯ ٙاظ ٲح٭ حؿبة ؾپطزٺ ثطاثط آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالتي زاٶك٫بٺ تإٲيٵ ٸ پطزاذت ذٹاټس قس.
8ـ .7اظ زاٶكزٹيبٴ ٲ٣يٱ ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ،ٲجٯٛي ثٻ ٖٷٹاٴ ٸزيٗٻ ثبثت رجطاٴ ذؿبضات احتٳبٮي ثطاؾبؼ تكريم ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ٞ -طټٷ٫ي زاٶكه٫بٺ اذهص
ٸ زض ټٷ٫بٰ ترٯيٻ ذٹاث٫بٺ زض نٹضت ٸاضز ٶ٧طزٴ ذؿبضت ثٻ زاٶكزٹ ٲؿتطز ٲي٪طزز.
9ـ .7ټعيٷٻټبي ٲٹيٹٔ ثٷس 6ه 4پؽ اظ تهٹيت ټيإت اٲٷبي ټط ٲٷُ٣ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ زضآٲس اذتهبني زاٶك٫بٺ تٯ٣ي ٸ پؽ اظ زضيبٞت ثٻ حؿهبثي ٦هٻ تٹؾهٍ زاٶكه٫بٺ
تٗييٵ ٲيقٹز ٸاضيع ٲي٪طزز.

:ـ .7ټعيٷٻټبي ٲٹيٹٔ ثٷس 6ه 4ٸ ؾبيط ټعيٷٻټبي ٲطثٹٌ اظ ٲح٭ زض آٲس اذتهبني ٲٹيٹٔ ثٷس 2ه٢ 4بث٭ پطزاذت ٲيثبقس.
هبدُ  .8ضشايظ ٍاگزاسي ٍ همشسات ػوَهي

6ـ .8ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ثٻ زاٶكزٹيبٴ قجبٶٻ ٸ زاٶكزٹيبٶي اذتهبل زاضز ٦ٻ پؽ اظ اٸٮٹيتثٷسي ثٻ آٶهبٴ ذٹاث٫هبٺ ٲٯ٧هي تٗٯه ١ٶٳهي٪يهطز ٸ يهب ثهٻ ٲيه٭ ذهٹز
ت٣بيبي اؾ٧بٴ زض ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ضا زاضٶس.
7ـ .8زاٶك٫بٺټب اثتسا ثبيس ْطٞيت ذٹاث٫بٺ ټبي ٲٯ٧ي ذٹز ضا ثب اؾ٧بٴ زاٶكزٹيبٴ ٸارس قهطايٍ ت٧ٳيه٭ ٶٳبيٷهس ،ؾهپؽ زض نهٹضت ٦ٳجهٹز ْطٞيهت ثهطاي اؾه٧بٴ
زاٶكزٹيبٴ ٲص٦ٹض زض ٞٹ ٠ٸ زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ذٹز ٲبي٭ ثٻ اؾ٧بٴ زض ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ټؿتٷس ثطاي ايزبز ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
 .8-8ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ثٻ نٹضت ؾبالٶٻ اربضٺ ٲيقٹز ٸ زض پبيبٴ ٲست ٢طاضزاز زاٶكزٹيبٴ ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ ترٯيٻ آٴ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
9ـ .8ٶحٹٺ ٸا٪صاضي ٸ تٗييٵ ْطٞيت ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ثٻ ٖٽسٺ ٲٗبٸٶت زاٶكزٹيي ه ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اؾت ٸ ٦ٯيهٻ ٲ٣هطضات ٸ آيهيٵٶبٲهٻټهبي حهب٦ٱ ثهط ؾهبيط
ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ زض ذٹاث٫بٺ ذٹز٪طزاٴ ٶيع ارطا ٲيقٹز.

هبدُ  .9ايٵ آييٵ ٶبٲٻ زض  2ٲبزٺ ٸ  63ثٷس تٷٓيٱ ٸ زض تبضيد  38/1/66ثٻ تهٹيت ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيسٺ ٸ اظ تبضيد
تهٹيت ٢بث٭ ارطا اؾت.

دستَرالؼولهزتَطتِاخارُتْايخَاتگاُّاي
داًطدَييداًطگاُّاٍهؤسساتآهَسشػالي

همذهِ

زض ارطاي ٲبزٺ ٢ 4بٶٹٴ ٲهٹة  36/64/3نٷسٸ ٠ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ٸ ثٷس  2ثركهٷبٲٻ /43634ٸ ٲهٹضخ  33/66/65ٸظيهط ٲحتهطٰ ٞطټٷه ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي ثهٻ
ٲٷٓٹض ايزبز ضٸـ ي٧ؿبٴ زض زضيبٞت اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي زض ؾطاؾط ٦كٹض زؾتٹضاٮٗٳ٭ ظيط رٽت ارطا اثال٘ ٲي٪طزز:
 .6زاٶكزٹيبٶي ٲيتٹاٶٷس اظ ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ٦ٻ اظ ټيچ٪ٹٶٻ ٦ٳ ٥ٲاؾؿبت زي٫ط ٸ ٸاٰ ٸ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠اؾتٟبزٺ ٶٷٳبيٷهس ٸ ثهٻ ٦هبضي ٦هٻ
ٲؿتٯعٰ ٦ؿت زضآٲس ثبقس ٶيع اقتٛب ٬ٶساقتٻ ثبقٷس (٦بض زاٶكزٹيي ٲؿتخٷي اؾت) .يٳٷبً چٷبٶچٻ زاٶكزٹيي ٞب٢س ٲت٣بيي ٸارهس قهطايٍ ٲهص٦ٹض زض ايهٵ ثٷهس ثبقهٷس،
زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٲزبظ ټؿتٷس ذٹاث٫بٺټبي اؾتٟبزٺ ٶكسٺ ضا ثٻ اظاء زضيبٞت اربضٺ ثٽبء ٶ٣سي زض اذتيبض ؾبيط زاٶكزٹيبٴ ٢طاض زټٷس.
تجػشُ :پطزاذت اربضٺ ثٽبء ثطاي زاٶكزٹيبٴ ثٹضؾيٻ ٲتٗٽس زثيطي زض زاٶك٫بٺټب ٸ آٲٹظق٧سٺټب زض نٹضتي ٦ٻ زضآٲس ٲبټبٶٻ آٶٽب تهب  653/333ضيهب ٬ثبقهس رهعء
زيٹٴ ٲحؿٹة قسٺ ٸ ثبالتط اظ ايٵ ٲجٯ ٙٲيثبيؿتي ثٻ ق٧٭ ٶ٣سي زضيبٞت قٹز.
 .4زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض ٲٹْٟٷس پؽ اظ اذص ؾٷس ضؾٳي تٗٽس پطزاذت اربضٺ ثٽب ٶؿهجت ثهٻ ٸا٪هصاضي ذٹاث٫هبٺ ا٢هساٰ ٶٳبيٷهس زض ٚيهط ايهٵ
نٹضت ٲاؾؿٻ آٲٹظقي ٲطثٹٌ زض ٢جب ٬زض اذتيبض ٪صاقتٵ ذٹاث٫بٺ ٲ٧ٯ ٝثٻ تبزيٻ اربضٺ ثٽبي ٲؿتٷٟ٧يٵ اظ پطزاذت ٸ رجطاٴ ذؿبضت ٸاضزٺ ٲيثبقٷس.
ٲيعاٴ اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز ٦ٻ ثبيس تٹؾٍ زاٶكزٹيبٴ ثٻ حؿبة نٷسٸ ٠ضٞبٺ ٸاضيع يب رعٸ زيٹٴ آٶٽب ٢طاض ٪يطز ثٻ قطح ظيط اؾت:
اٮ )ٝزاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض اَب٢ٽبي  6ٸ  4ٶٟطٺ اؾ٧بٴ زاضٶس ٲبټبٶٻ ٲٗبز 633 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز.
ة) زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض اَب٢ٽبي  3ٸ  2ٶٟطٺ اؾ٧بٴ زاضٶس ٲبټبٶٻ ٲٗبز 83 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز.
د) زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض اَب٢ٽبي  5ٸ  1ٶٟطٺ اؾ٧بٴ زاضٶس ٲبټبٶٻ ٲٗبز 33 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز.
ز) زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض اَب٢ٽبي  3ٸ  8ٶٟطٺ اؾ٧بٴ زاضٶس ٲبټبٶٻ ٲٗبز 13 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز.
ټه) زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ زض اَب٢ٽبي  3ٶٟطٺ اؾ٧بٴ زاضٶس ٲبټبٶٻ ٲٗبز 53 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز.
 .3زض ٲٹضز اَب٠ټب ٸ ؾبٮٵټبيي ٦ٻ ثٻ ٸاؾُٻ قطايٍ ايُطاضي ٲٹ٢تبً ثٻ ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي تجسي٭ قسٺ يب ٲيقٹز چٷبٶچٻ تٗساز زاٶكهزٹيبٴ زض ټهط اَهب ٠يهب ؾهبٮٵ
ثيف اظ  3ٶٟط ثبقس ٲبټبٶٻ ٲٗبز 35 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲزطز.
 .2زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ ذٹاث٫بټبي ٲتإټٯي اؾتٟبزٺ ٲي٦ٷٷس ٲٗبز 633 ٬زضنس ٸاٰ ٲؿ٧ٵ نٷسٸ ٠ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٲتإټ٭ ثٻ حؿبة نهٷسٸ ٠ٸاضيهع ٲهيٶٳبيٷهس يهب
رعء زيٹٴ آٶٽب ٢طاض ٲي٪يطز.
 .5زاٶكزٹيبٴ ٲتٗٽس ٲي قٹٶس ٦ٻ پؽ اظ ٞطاٚت اظ تحهي٭ يب پبيبٴ ؾب ٬تحهيٯي ٸ يب  ُٕ٢اضتجبٌ زاٶكزٹيي ،ذٹاث٫بٺ ٲح٭ ؾ٧ٹٶت زٸضاٴ زاٶكهزٹيي ضا ترٯيهٻ
ٶٳبيٷس زض ٚيط ايٵ نٹضت اظ ظٲبٴ اؾتٷ٧ب ٜٲٹْ ٝثٻ پطزاذت زٺ ثطاثط اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫بٺ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ذٹاټٷس ثٹز ٸ رعء تٗٽس زاٶكزٹ ٢طاض ٲي٪يطز.
 .1زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ اضؾب ٬اؾبٲي زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ اظ ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي اؾهتٟبزٺ ٲهيٶٳبيٷهس ٸ زيؿه٧ت ٲطثهٹٌ زض ټهط
ٶيٳؿب ٬تحهيٯي ثٻ نٷسٸ ٠ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.

تجػشُ  .6زاٶكزٹيبٶي ٦ٻ ٢بزض ثٻ پطزاذت اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫بٺ ټؿتٷس ٲجٯ ٙاربضٺ ثٽبي ټط ٶيٳؿب ٬تحهي٭ ضا ثٻ حؿبة نٷسٸ ٠ضٞبٺ زاٶكهزٹيبٴ ٸاضيهع ٸ زاٶكه٫بٺ
ٲزٳٹٔ ٞيكٽبي پطزاذتي ضا يٳيٳٻ ٞٽطؾت اؾبٲي زاٶكزٹيبٴ ثٽطٺٲٷس اظ ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي ٸ زيؿ٧ت ٲطثٹٌ ثب نٹضت ٲطثٹٌَ ،جٞ ١طٰ پيٹؾت ثهٻ نهٷسٸ٠
ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ٸاضيع ٶٳبيس.
تجػشُ  .7نٹضت اؾبٲي ؾب٦ٷيٵ ذٹاث٫بٺ ټبيي ٦ٻ اربضٺ ثٽبي آٶٽب رعء زيٹٴ نٷسٸ ٠ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ٲٷٓٹض ٲيقٹز ضا ثب ش٦ط ٲجٯ ٙاربضٺ ثٽبي ټط ٶيٳؿب ٬ټٳهطاٺ
ثب نٹضت ٲت٣بييبٴ ٸاٰ ٸ زيؿ٧ت ٲطٸٌ ثٻ نٷسٸ ٠ضٞبٺ اضؾب ٬زاضٶس.
 .3ثب ٖٷبيت ثٻ ايٷ٧ٻ اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫بٺټب ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲٷجٕ زضآٲس نٷسٸ ٠ٲحؿٹة ٲي قٹز ٸ ثبيس ثهٻ حؿهبة نهٷسٸ ٠ٸاضيهع ٪هطزز ٲ٣هطض ٪طزيهسٺ %43
اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫بٺټب زض َٹ ٬ؾب ٬ثٻ ٖٷٹاٴ اٖتجبض رٽت تٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي ذٹاث٫بٺټبي زاٶكزٹيي ثٻ زاٶك٫بٺټب ترهيم زازٺ قٹز.

ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثطاي زاٶكزٹيبٴ ٸضٸزي رسيس ثٻ ذٹاث٫بٺټب ارطا ٲي٪طزز .ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲكتٳ٭ ثط ي ٥ٲ٣سٲٻ ٸ  8ثٷس زض
تبضيدټبي  32/6/46ٸ  35/3/6ٸ  31/3/46ثٻ تهٹيت ټيإت اٲٷبي نٷسٸ ٠ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ضؾيس.

هالکْاياهتياستٌذيتزاياستفادُاسخَاتگاُّاي
داًطدَييهدزديي(تزادراىٍخَاّزاى)ٍهتأّليي

هبدُ  .6دٍسُ تحػيلي

 .6-6زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ٶبپيٹؾتٻ 3 .اٲتيبظ
7ـ .6زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي 5 .اٲتيبظ
8ـ .6زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ (زاٲپعق٧ي ٸ ٲٗٳبضي)  3اٲتيبظ
9ـ .6زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ 63 .اٲتيبظ
:ـ .6زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ز٦تطي ترههي 65 ،اٲتيبظ
هبدُ  .7پيطشفت تحػيلي

6ـ .7زض ٲ٣بَٕ تحهيٯي ٦بضزاٶي٦ ،بضقٷبؾي٦ ،بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ (زاٲپعق٧ي ٸ ٲٗٳبضي) ثٻ اظاء ټط  63ٸاحس زضؾي ٪صضاٶسٺ  6اٲتيبظ.
تجػشُ  .6زض ٲ٣بَٕ تحهيٯي ٦بضزاٶي ٸ ٦بضقٷبؾي ثطاي ٪طٸټٽبي آٲٹظقي ٖٯٹٰ ضيبيي ٸ ٞٷي ٸ ٖٯٹٰ تزطثي ثهٻ اظاء ټهط  65ٸاحهس ٪صضاٶهسٺ  6اٲتيهبظ زض ٶٓهط
٪طٞتٻ ٲيقٹز.
تجػشُ  .7ٶحٹٺ اٲتيبظثٷسي زاٶكزٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس پيٹؾتٻ تب ٢ج٭ اظ ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي ٲٗهبز ٬ٲُ٣هٕ ٦بضقٷبؾهي ٲكهبثٻ آٴ ٲُ٣هٕ ٸ پهؽ اظ آٴ ٲُهبث١
ٲ٦ ُٕ٣بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ذٹاټس ثٹز.
 .7-7زض ٲ ُٕ٣تحهيٯي ٦بضقٷبؾي اضقس ٶبپيٹؾتٻ ثٻ اظاء ټط  8ٸاحس زضؾي ٪صضاٶسٺ  6/5اٲتيبظ.
8ـ .7زض ٲ ُٕ٣تحهيٯي ز٦تطي ترههي ثٻ اظاء ټط  1ٸاحس زضؾي ٪صضاٶسٺ  4اٲتيبظ.
تجػشُ :زاٶك٫بٺټب ٸ ٲاؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮي ٲٹْٟٷس زض آٚبظ ؾب ٬تحهيٯي ثبتٹرٻ ثٻ اٲ٧بٶبت ذٹاث٫بټي ٸ تٗساز پصيطٞتٻقس٪بٴْ ،طٞيت ٲٷبؾجي ضا ثهطاي اؾه٧بٴ
زاٶكزٹيبٴ رسيساٮٹضٸز زض ذٹاث٫بٺټبي ٲزطزي زض ٶٓط ث٫يطٶس.
هبدُ  .8افشاد تحت تىفل

ثٻ اظاء ټط ي ٥اظ اٞطاز تحت تٟ٧٭ زاٶكزٹ ثب اضايٻ ٲساض ٤الظٰ  6اٲتيبظ ،حسا٦خط  2اٲتيبظ.
هبدُ ٍ .9ضؼيت ضغلي داًطدَ

زاٶكزٹيبٴ قبٚ٭ ٸ ثٹضؾيٻ زض نٹضت اٲ٧بٴ ؾ٧ٹٶت زض ذٹاث٫بٺ ٲيثبيؿت ثطاؾبؼ ٲبزٺ  6آييٵٶبٲٻ اربضٺ ثٽبي ذٹاث٫هبٺټهبي زاٶكهزٹيي ٲٗهبز ٬ٲجٯه٦ ٙٳه٥
ټعيٷٻ ٲؿ٧ٵ ضا ٶ٣ساً ثٻ حؿبة نٷسٸ٢ٽبي ضٞبٺ زاٶكزٹيبٴ ٸاضيع ٶٳبيٷس.
هبدُ ٍ .:ضؼيت ضغلي ٍلي داًطدَ (ٍيژُ خَاثگبُ هدشدي  -ثشادساى ٍ خَاّشاى)

6ـ٦ .:بضٲٷساٴ زٸٮت اٖٱ اظ قبٚ٭ ٸ ثبظٶكؿتٻ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ زضآٲس آٶبٴ نٟط تب  8اٲتيبظ.
7ـ٦ .:بضٲٷساٴ ثرف ذهٹني ٸ ٲكبٚ٭ آظاز ثبتٹرٻ ثٻ زضآٲس آٶبٴ نٟط تب  5اٲتيبظ.
(ٶحٹٺ تٗييٵ اٲتيبظات ضا ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٲكرم ٲيٶٳبيس).

هبدُ ; .ثؼذ هسبفت

زاٶكزٹيبٴ ٲتإټٯي ٦ٻ ٞبنٯٻ ٲح٭ ؾ٧ٹٶت ذبٶٹازٺ آٶٽب تب زاٶك٫بٺ ٲح٭ تحهي٭ ثيف اظ ٦ 333يٯٹٲتط ثبقس ثٻ اظاء ټط ٦ 633يٯٹٲتط ٲبظاز ٶيٱ اٲتيبظ ،حهسا٦خط 5
اٲتيبظ.
هبدُ < .ايثبسگشي

6ـ< .زاٶكزٹيبٴ ضظٲٷسٺ ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ زٞتط اٲٹض زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط زاٶك٫بٺ ثٻ اظاء ټط ٲبٺ حًٹض زاٸَٯجبٶٻ زض رجٽٻ ٶيٱ اٲتيبظ ،حسا٦خط  35اٲتيبظ.
7ـ< .زاٶكزٹيبٴ ربٶجبظ ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ ثٷيبز ٲؿتًٟٗبٴ ٸ ربٶجبظاٴ ،ثطاي ټط ي ٥زضنس ربٶجبظي ٶيٱاٲتيبظ.
8ـ< .زاٶكزٹيبٴ آظازٺ ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ ؾتبز ضؾيس٪ي ثٻ اٲٹض آظاز٪بٴ ،ثٻ اظاء ټط ي ٥ٲبٺ اؾبضت ٶيٱ اٲتيبظ ،حسا٦خط  35اٲتيبظ.
9ـ<ٞ .طظٶساٴ ش٦ٹض قبټس (قٽساء ،اؾطاء ،ٲ٣ٟٹزيٵ ٸ ربٶجبظاٴ  3زضنس ٸ ثبالتط) ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ زٞتط اٲٹض زاٶكزٹيبٴ قبټس ٸ ايخبض٪ط زاٶك٫بٺ ثهطاي اؾهتٟبزٺ اظ
ذٹاث٫بٺ ٲتإټٯيٵ  5اٲتيبظ.
:ـ<ٞ .طظٶساٴ ٲحتطٰ آظاز٪بٴ ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ ؾتبز ضؾيس٪ي ثٻ اٲٹض آظاز٪بٴ ثطاي اؾتٟبزٺ اظ ذٹاث٫بٺ ٲزطزي  2اٲتيبظ ٸ ذٹاث٫بٺ ٲتإټٯيٵ  4اٲتيبظ.
;ـ< .ذبٶٹازٺ ٲٗٓٱ قٽساء (پسض ،ٲبزض ،ثطازض ٸ ذٹاټط) ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ ثٷيبز قٽيس ثٻ اظاء ټط قٽيس يهب ٲ٣ٟهٹزاالحط ثهطاي اؾهتٟبزٺ اظ ذٹاث٫هبٺ ٲزهطزي  3اٲتيهبظ ٸ
ذٹاث٫بٺ ٲتإټٯيٵ  6/5اٲتيبظ.
هبدُ = .داًطدَيبى ٍيژُ

6ـ= .ثٻ زاٶكزٹيبٴ ٲٗٯٹ ،٬تحت پٹقف ٦ٳيتٻ اٲساز اٲبٰ ذٳيٷي(ضٺ) ٲٷهبَ ١ٲحهطٸٰ ،ؾهبظٲبٴ ثٽعيؿهتي ثهطاي اؾهتٟبزٺ اظ ذٹاث٫هبٺ ٲزهطزي  43اٲتيهبظ ٸ ذٹاث٫هبٺ
ٲتإټٯيٵ  3اٲتيبظ.
7ـ= .زاٶكزٹيبٴ ًٖٹ تيٱټبي ٲٯي ٦كٹض زض ضقتٻټبي ٲرتٯ ٝٸضظقي ثب اضايٻ ٪ٹاټي اظ ؾبظٲبٴ تطثيت ثسٶي ثطاي ذٹاث٫بٺ ٲزطزي  63اٲتيبظ ٸ ذٹاث٫بٺ ٲتهإټٯيٵ
 5اٲتيبظ.
هبدُ > .هَاسد خبظ

ٲٗبٸٴ زاٶكزٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٸيٗيت ذبل زاٶكهزٹي ٲت٣بيهي ذٹاث٫هبٺ ،ٲهيتٹاٶهس حهسا٦خط تهب  63اٲتيهبظ ثهٻ ٲزٳٹٖهٻ اٲتيهبظات ٸي
ثيبٞعايس.
هبدُ  .61ايٵ رسٸ ٬اٲتيبظثٷسي زض  63ٲبزٺ 3 ،تجهطٺ ٸ  68ثٷس تٷٓيٱ ٸ زض تبضيد  32/64/43ثٻ اٲًبء ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ آٲهٹظـ ٖهبٮي ضؾهيسٺ اؾهت ٸ اظ تهبضيد
تهٹيت الظٰاالرطا ٲيثبقس.

اساسٌاهِخْادداًطگاّي

همذهِ

زض پي ٞطٲبٴ ضټجط ٦جيط اٶ٣الة اؾالٲي حًطت اٲبٰ ذٳيٷي(ضٺ) زض تبضيد  53/3/43ٲجٷي ثط تك٧ي٭ ؾتبز اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ،ؾتبز ٲعثٹض زض رٯؿٻ ٲهٹضخ 53/3/61
ثٻ ٲٷٓٹض تح ١٣ثركيسٴ ثٻ اټسا ٜاٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ،رٽبز زاٶك٫بټي ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ٶٽبز اٶ٣الثي ٸ ثطذبؾتٻ اظ اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي تإؾيؽ ٦طز .پؽ اظ تجسي٭ ؾهتبز ثهٻ
قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ،اؾبؾٷبٲٻ ايٵ ٶٽبز زض تبضيد  15/5/66ٲٹضز تزسيس ٶٓط ٢طاض ٪طٞت ٸ ثب حص ٜٸْيٟٻ ٲكبض٦ت زض ٲسيطيت ازاضٺ زاٶك٫بٺټب ٸ تإ٦يهس
ثط اٶزبٰ ٗٞبٮيتٽبي ٞطټٷ٫ي ٸ تح٣ي٣بتي ثٻ ٲٷٓٹض اؾالٲي قسٴ زاٶك٫بٺټب ثٻ تهٹيت ضؾيس.
ثبض زي٫ط قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثب ٖٷبيت ثٻ قطايٍ رسيس زاٶك٫بٺټب زض تبضيد  13/8/44ٲهٹثٻاي ضا ثٻ تههٹيت ضؾهبٶس ٦هٻ زض آٴ رٽهبز زاٶكه٫بټي ثهٻ
ٖٷٹاٴ پٯي ٲيبٴ زاٶك٫بٺ ٸ ثرف نٷٗتي ،ذسٲبتي ٦كٹض ٲٗطٞي ٪طزيس [1]21.زض ايٵ ٲهٹثٻ زٸ ٸْيٟٻ ٖٳسٺ اٶزبٰ تح٣ي٣بت ٖٯٳي ٸ ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫هي ټٳچٷهبٴ
ثٗٽسٺ ايٵ ٶٽبز ٲيثبقس .ثط ٲجٷبي ايٵ ٲهٹثٻ اؾبؾٷبٲٻ رسيس رٽبز زاٶك٫بټي ثٻ قطح شي٭ ثٻ تهٹيت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ضؾيس.
هبدُ  .6تؼشيف

رٽبز زاٶك٫بټي ٶٽبزي اؾت ٖٳٹٲي ٸ ٚيط زٸٮتي ظيط ٶٓهط قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي زاضاي قرههيت ٲؿهت٣٭ ٸ اظ ٮحهبِ ازاضي ،اؾهترساٲي ٸ ٲهبٮي تهبثٕ
ٲ٣طضاتي اؾت ٦ٻ زض چٽبض چٹة اذتيبضات ٢بٶٹٶي ثٻ تهٹيت ټيإت اٲٷبي رٽبز زاٶك٫بټي ٲيضؾس.
هبدُ .7اّذاف

ه ٪ؿتطـ تح٣ي٣بت ٸ ق٧ٹٞبئي ضٸحيٻ تتجٕ ٸ اؾتٗسازټب زض ؾُح ربٲٗٻ ثطاي ٶي٭ ثٻ ذٹز ات٧بيي.
ه تٹؾٗٻي اٲٹض ٞطټٷ٫ي زض ؾُح ربٲٗٻ اظ َطي ١ټٳ٧بضي ثبحٹظٺ ٸ زاٶك٫بٺ ٸ ؾبيط ٲطارٕ ٸ ٶٽبزټبي ٞطټٷ٫ي ثٻ ذهٹل ثطاي ٶؿ٭ رٹاٴ.
ه ٪ؿتطـ َطحٽبي ٦بضثطزي ٸ ٶيٳٻ نٷٗتي اظ َطي ١پيٹٶس ثب ٲطا٦ع ٖٯٳي ٸ تح٣ي٣بتي ثٻ ٲٷٓٹض ثٻ ٦بض ٪يطي ٶتبيذ پػٸټف.
هبدُ ٍ .8ظبئف ولي خْبد داًطگبّي ػجبست است اص:

 .6تجٯي ٙٸ تطٸيذ ٞطټٷ ٩ٸ ټٷط اؾالٲي ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٞطټٷ٫ي ٸ تطثيتي ٸ ايزبز آٲبز٪ي ٧ٞطي ٸ ٲ٧تجهي زض ٢كهط رهٹاٴ ثرههٹل زاٶهف آٲهٹظاٴ زثيطؾهتبٶي ٸ
زاٶكزٹيبٴ ثٻ ٲٷٓٹض ٲ٣بثٯٻ ثب ٚطة ظز٪ي ٸ اٶحطاٞبت زض چبض چٹة ؾيبؾتټبي ٞطټٷ٫ي ٦كٹض

 .6زض رٯؿٻ  234ٲٹضخ 33/63/63قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي اظ ٲ٣سٲٻ اؾبؾٷبٲٻ رٽبز زاٶك٫بټي رٳٯٻ (ٸ ٲح٭ اؾت٣طاض آٴ ثيطٸٴ اظ زاٶك٫بٺ تٗييٵ ٪طزيس) حص ٜقسٺ اؾت.

 .4ايزبز تك٧يالت ٲٷبؾت ثٻ ٲٷٓٹض تإٮي ،ٝتطرٳٻ ٸ اٶتكبض ٦تت ،ٶكطيبت ،ٶتبيذ تح٣ي٣بت ٸ ٲ٣بالت ٖٳٯي ٞ ،طټٷ٫ي ٸ تٹٮيس ٲٹاز ٦ٳ ٥آٲٹظقي.
 .3اٶزبٰ تح٣ي٣بت تٹؾٗٻاي ٸ ٦بضثطزي.
 .2پي٫يطي َطحټبي تح٣ي٣بتي رٽبز زاٶك٫بټي تب پبيبٴ ٲطحٯٻ ٶيٳٻ نٷٗتي ٸ نٷٗتي.
 .5اضائٻ ذسٲبت ٖٯٳي ه ٞٷي زض ظٲيٷٻ ٲرتٯ ٝٸ ٲٹضز ٶيبظ ربٲٗٻ.
 .1حٳبيت ،تكٹي ١ٸ رصة زاٶكزٹيبٴ ٸ پػٸټك٫طاٴ رٹاٴ ٸ ٲؿتٗس ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ايزبز قطايٍ ٸ اٲ٧بٶهبت الظٰ ثهٻ ٲٷٓهٹض ٞهطاټٱ آٸضزٴ ظٲيٷهٻ ٗٞبٮيهتټهبي
ٖٯٳي ٸ پػٸټكي آٶبٴ ثط ٲجٷبي قٷبذت ٲك٧الت ٸاٗ٢ي ٸ ٶيبظټبي ترههي ربٲٗٻ.
 .3ارطاي زٸضٺټبي ضؾٳي آٲٹظـټبي ٖٯٳي ه ٦بضثطزي ٲُبث ١يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض.
 .8ايزبز تك٧يالت آٲٹظقي ٸ تح٣ي٣بتي ٲُطح قسٺ زض ثٷسټبي ايٵ ٲبزٺ ثط اؾبؼ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات آٲٹظـ ٖبٮي.
 .3ٲكبض٦ت زض ايزبز ظٲيٷٻټبي ٲٷبؾت ثطاي اقتٛب ٬ثيكتط ٞبض٘اٮتحهيالٴ زاٶك٫بټي.[2]22
تجػشُ :ذسٲبت ٖٯٳي ٞٷي قبٲ٭ :اٶزبٰ زازٴ آظٲبيكٽبي ٦يٟي ،ثطضؾي پيكٷٽبز اؾتبٶساضزټب ،رٳٕآٸضي ٸ پطزاظـ زازٺټهبي ٖٯٳهي ،اٶتكهبض ٲهساض ٤ٸ زازٺټهبي
ٖٯٳي ،تطٸيذ ٞٷٹٴ ،اٶزبٰ زازٴ ٲكبٸضٺ ٖٯٳي ٸ اضائٻ ٦ٳ٥ټبي ٞٷي ٸ اٶزبٰ زازٴ ذسٲبت ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ٸ تكريم پعق٧ي [3]23ٲيقٹز.
هبدُ  .9اسوبى خْبد اًطگبّي

 -6ټيإت اٲٷبء
 -4قٹضاي ٖٯٳي
 -3ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي
هبدُ  [4]24 .:ټيإت اٲٷبء ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٮيتطيٵ ٲطرٕ ؾيبؾت٫صاضي رٽبز زاٶك٫بټي ٲتك٧٭ اظ ايٵ اٞطاز اؾت:
 .6ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي (ضئيؽ ټيإت اٲٷبء)
 .4ٸظيط ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبضي يب ٶٳبيٷسٺ ايكبٴ
 .3ٸظيط ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي يب ٶٳبيٷسٺ ايكبٴ
 .2ضئيؽ ؾبظٲبٴ ٲسيطيت ٸ ثطٶبٲٻضيعي ٦كٹض يب ٶٳبيٷسٺ ايكبٴ
 .5زثيط قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي
 .1ضئيؽ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺټب يب ي٧ي اظ اًٖبي قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺټب ثٻ اٶتربة آٴ قٹضا

ٖ .6جبضت «اٶزبٰ زازٴ ذسٲبت ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ٸ تكريم پعق٧ي» َي ٲهٹثٻ رٯؿٻ  321ٲٹضخ  33/66/68قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ اؾبؾٷبٲٻ ايبٞٻ قسٺ ،يٳٷبً قٹضا ثٻ قطٌ ٦ؿهت ٲزهٹظ
٢بٶٹٶي اظ ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ثطاي ټط ٲٹضز ٲٹا٣ٞت ٶٳٹزٺ اؾت.
 .4ايٵ ثٷس زض رٯؿٻي  234ٲٹضخ  6333/63/63قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ ٸْبئ٦ ٝٯي رٽبز زاٶك٫بټي ايبٞٻ ٪طزيس.
 .3ايٵ ٲبزٺ زض رٯؿٻ  252ٲٹضخ  6338/3/33قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ تطتيت ٞٹ ٠انالح ٪طزيس.

 .3ؾٻ ٶٟط قرهيتټبي ٖٯٳيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ارتٳبٖي يب اًٖبي ټيإت ٖٯٳي رٽبز زاٶك٫بټي ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي ٸ ثط اؾبؼ ٲهبزٺ  4انهالحي ٢هبٶٹٴ
تك٧ي٭ ټيإتٽبي اٲٷبي زاٶك٫بٺټب.
تجػشُ :اح٧بٰ اًٖبي ټيإت اٲٷبء اظ ؾٹي ضئيؽ قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ ثٻ ٲست چٽبض ؾب ٬نبزض ذٹاټس قس.
هبدُ ;ٍ .ظبئف ّيأت اهٌبء ػجبست است اص:

 .6ؾيبؾت٫صاضي ٸ تٗييٵ ذٍ ٲكيء ٦ٯي ٸ تهٹيت ثطٶبٲٻ ټبي تٹؾٗٻ رٽبز زاٶك٫بټي.
 .4تهٹيت تك٧يالت ٸ ٶٳٹزاض ؾبظٲبٶي رٽبز زاٶك٫بټي .
 .3تهٹيت يٹاثٍ ٲبٮي ،ٲٗبٲالتي ،ازاضي ٸ اؾترساٲي].25[5
 .2تهٹيت ثٹزرٻ ،حؿبثٽب ٸ تطاظٶبٲٻ ؾبالٶٻ رٽبز زاٶك٫بټي ٸ ٶيع تهٳيٱ ٪يطي زضثبضٺ زضآٲسټب ٸ ٢جٹ٦ ٬ٳ ٥ٸ ټسايب.
 .5تهٹيت اؾبؾٷبٲٻ ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ،قط٦تٽب ٸ ٲاؾؿبت ٸاثؿتٻ ثٻ رٽبز زاٶك٫بټي زض چبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ربضي.
 .1تهٹيت انٹ٦ ٬ٯي ټٳ٧بضي ٖٯٳي ٸ ا٢تهبزي ثب ؾبيط ٲاؾؿبت.
 .3تإييس ضئؾبي ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ٖٯٳيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ٲاؾؿبت ٸاثؿتٻ ٦ٻ اظ ؾٹي ضئيؽ رٽبز] 26[6پيكٷٽبز ٲيقٹٶس.
 .8تهٹيت آئيٵٶبٲٻ زاذٯي ټيإت اٲٷبء ٸ آئيٵ ٶبٲٻ زاذٯي قٹضاي ٖٯٳي
 .3ٶٓبضت ٸ اضظيبثي ٶؿجت ثٻ حؿٵ ارطاي ٲهٹثبت ټيإت اٲٷبء ٸ ٗٞبٮيتٽبي رٽبز
 .63پيكٷٽبز تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ رٽبز زاٶك٫بټي ثٻ قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي
هبدُ < .رٽبز زاٶك٫بټي ظيط ٶٓط قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٗٞبٮيت ٲي٦ٷس ٸ ضئيؽ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ ارطايي ايٵ ٶٽبز ثسيٵ نٹضت تٗييٵ ٲيقٹز:
 ثطاي اٸٮيٵ ثبض ،ي ٥ٶٟط اظ ٲيبٴ اٞطاز پيكٷٽبزي اًٖبي قٹضاي ٖبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي اظ َهط ٜقهٹضاي ٖهبٮي اٶترهبة ٸ ثهب ح٧هٱ ضيبؾهت قهٹضاي ٖهبٮي ٲٷههٹةٲيقٹز.
 ٲست ضيبؾت رٽبز زاٶك٫بټي ټطثبض ؾٻ ؾب ٬ٲيثبقس. -اٶتربة ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي ثطاي زٸضٺټبي ثٗس ثٷب ثٻ پيكٷٽبز ټيإت اٲٷبء ٸ تهٹيت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٲي ثبقس.

 .6ايٵ ٲبزٺ زض رٯؿٻ  533ٲٹضخ  86/8/48قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ تطتيت ٞٹ ٠انالح ٪طزيس.
٦ .4ٯٳٻ «ضئيؽ» َي ٲهٹثٻ رٯؿٻ  432ٲٹضخ  33/64/43قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ اؾبؾٷبٲٻ ايبٞٻ قسٺ اؾت.

هبدُ =ٍ .ظبئف ٍ اختيبسات سئيس خْبد:

 .6ازاضٺ ٦ٯيٻ اٲٹض رٽبز زض چٽبض چٹة اؾبؾٷبٲٻ ٸ ٲ٣طضات.
 .4پيكٷٽبز ضئؾبي ٲطا٦ع تح٣ي٣بتي ٖٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ ٲاؾؿبت ٸاثؿتٻ رٽبز ثٻ ټيإت اٲٷبء.
 .3ٶٳبيٷس٪ي ضؾٳي رٽبز زض ٲطارٕ ٢بٶٹٶي ٸ ح٣ٹ٢ي ثب ح ١تٹ٦ي٭ ثٻ ٚيط.
 .2تهٹيت آئيٵ ٶبٲٻ ټب ٸ ٲ٣طضات ارطايي ثط اؾبؼ يٹاثٍ ٲهٹة قٹضاي ٖٯٳي ٸ ټيإت اٲٷبء.
 .5تٷٓيٱ ثٹزرٻ ٸ تٽيٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ؾبالٶٻ ٸ اضائٻ آٴ ثٻ قٹضاي ٖٯٳي ٸ ټيإت اٲٷبء.
 .1ارطاي ٲهٹثبت ټيإت اٲٷبء.
 .3تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ آئيٵٶبٲٻټب ٸ يٹاثُي ٦ٻ ثبيس ثٻ تهٹيت قٹضاي ٖٯٳي ٸ ټيإت اٲٷبء ثطؾس.
هبدُ > .ثٻ ٲٷٓٹض تٗييٵ ذٍ ٲكي ٸ ٶٓبضت ثط ٗٞبٮيتټبي ٖٯٳي ٸ پػٸټكي ٸ ٞطټٷ٫ي ،قٹضاي ٖٯٳي رٽبز زاٶك٫بټي تك٧ي٭ ٲهي٪هطزز .اًٖهبي قهٹضاي ٖٯٳهي
ٖجبضتٷس اظ:
 .6ضئيؽ ،ٲٗبٸٴ آٲٹظقي ،ٲٗبٸٴ پػٸټف ٸ ٞٷبٸضي ٸ ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي رٽبززاٶك٫بټي.
 .4ؾٻ ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٸ پػٸټكي اضقس رٽبز زاٶك٫بټي ثٷب ثٻ پيكٷٽبز ٪طٸټٽبي ٖٯٳي ٸ ٲُبث ١ٲ٣طضات ٸ تٗبضي ٝٲهٹة آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض.
 .3زٸ ٶٟط اظ نبحت ٶٓطاٴ ٞطټٷ٫ي رٽبز زاٶك٫بټي ثٻ اٶتربة ضئيؽ.
 .2زٸ ٶٟط اظ ٲؿئٹالٴ ٲطا٦ع پػٸټكي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸاثؿتٻ ثٻ رٽبز زاٶك٫بټي ثٻ اٶتربة ضئيؽ.
تجػشُ :ٶحٹٺ پيكٷٽبز زٖٹت ٖهٹيت اٞطاز ٲٹيٹٔ ثٷس « »4ٸ ٶيع چ٫ٹٶ٫ي تك٧ي٭ رٯؿبت قٹاي ٖٯٳي ٲُبث ١آئيٵٶبٲٻاي اؾت ٦ٻ اظ َط ٜضئيؽ ثطاي تههٹيت
ثٻ ټيإت اٲٷبء پيكٷٽبز ٲيقٹز.
هبدُ ٍ .61ظبيف ضَساي ػلوي ثذيي ضشح است:

 .6تٗييٵ ؾيبؾتټبي تٟهيٯي ٸ اٸٮٹيتټبي پػٸټكي ،آٲٹظقيٞ ،طټٷ٫ي ٸ اٶتكبضاتي ثٷب ثٻ پيكٷٽبز ٲؿئٹالٴ ٲط٦ع.
 .4ٶٓبضت ثط ٶحٹٺ ثط٪عاضي زٸضٺ ټبي آٲٹظقي ٖٯٳي ه ٦بضثطزي.
 .3ٶٓبضت ثط ٶحٹٺ تإٲيٵ ټعيٷٻټبي تحهيٯي (ثٹضؼټب) ٸ ٞطنتټبي ٲُبٮٗبتي.
 .2تهٹيت آئيٵٶبٲٻټبي چبح ٸ ٶكط ٦تت ،ٲزالت ٸ ٲ٣بالت ٖٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي.
 .1اْٽبضٶٓط زض ٲٹضز ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ؾبالٶٻ رٽبز زاٶك٫بټي ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯٻ ٲٗبٸٶبٴ تٽيٻ ٸ اظ َطي ١قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ثٻ قٹضاي ٖٯٳي اضائٻ ٲيقٹز.
 .3ثطضؾي ٸ اْٽبض ٶٓط زضثبضٺ ٲ٣طضات اؾترساٰ ٸ اضظقيبثي اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٸ اضائٻ پيكٷٽبز ثٻ ټيإت اٲٷبء.
 .8تهٹيت يٹاثٍ ٶحٹٺ ٗٞبٮيتټبي ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ي رٽبز زاٶك٫بټي ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي آٴ ٗٞبٮيتټب.
هبدُ  .66قٹضاي ټٳبټٷ٫ي ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز ټٳبټٷ٫ي زض اٲٹ ارطائي ٸ ٲسيطيتي ٸ ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٸاحسټبي رٽبز زاٶك٫بټي ،ظيط ٶٓط ضئيؽ تك٧ي٭ ٲي٪طزز.

اعضاي ضَراي ّواٌّگي عثارتٌس اس:
 .6ٲٗبٸٶبٴ رٽبز زاٶك٫بټي.
 .4ٲؿئٹالٴ ٲطا٦ع ٖٯٳي ٸ پػٸټكي ٸ ٞطټٷ٫ي.
تجػشُ :ٶحٹٺ تك٧ي٭ ٸ تهٳيٱ٪يطي زضثبضٺ ٸْبئ ٝقٹضاي ټٳبټٷ٫ي تبثٕ آئيٵ ٶبٲٻ زاذٯي ٲهٹة ټٳيٵ قٹضاؾت.
هبدُ ٍ .67ظبئف ضَساي ّوبٌّگي ثذيي ضشح است:

ٞ .6طاټٱ ٦طزٴ ظٲيٷٻټبي ارطايي ٲهٹثبت ټيإت اٲٷبء ٸ قٹضاي ٖٳٯي ٸ ټٳچٷيٵ آئيٵٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټبي نبزض قسٺ اظ ؾٹي ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي.
 .4ثطضؾي آئيٵٶبٲٻټب ٸ يٹاثٍ ارطايي رٽبز زاٶك٫بټي ٸ تٽيٻ پيكٷٽبزټبي انالحيَ ،طحټب ٸ ثطٶبٲٻټبيي ٦ٻ ثبيس زض زؾتٹض٦بض ټيإت اٲٷبء ٸ قٹضاي ٖٳٯي ٢طاض ٪يطز.
 .3پيكٷٽبز انالحبت ازاضي ٸ تك٧يالتي ثٻ ټيإت اٲٷبء اظ َطي ١ضئيؽ رٽبز زاٶك٫بټي.
 .2ايزبز ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ٲطا٦ع ٲرتٯٖ ٝٯٳي ،پػٸټكي ٞطټٷ٫ي.
 .5ثطضؾي ٸ اْٽبضٶٓط زض ٲٹضز ٶحٹٺ ارطاي آييٵٶبٲٻټب ،ثركٷبٲٻټب ٸ ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز ٲطا٦ع ٖٯٳي ،پػٸټكي ٸ ٞطټٷ٫ي.
 .1ثطضؾي اْٽبضٶٓط زض ٲٹضز ثٹزرٻ ؾبالٶٻ رٽبز زاٶك٫بټي.
هبدُ  .68هٌبثغ اػتجبسات خْبد داًطگبّي ػجبستٌذ اص:

 .6اٖتجبضاتي ٦ٻ ټٳٻؾبٮٻ زض ضزيٟي ٲزعا زض ثٹزرٻ زٸٮت ٲٷٓٹض ٸ تهٹيت ٲيقٹز.
٦ .4ٳ٧ٽبي ثالٖٹو ثٷيبز ٲؿتًٟٗبٴ ٸ ؾبظٲبٴ حذ ٸ اٸ٢ب ٜٸ اٲٹض ذيطيٻ پؽ اظ تهٹيت آٶٽب.
 .3ٸرٹټي ٦ٻ رٽبز زاٶك٫بټي ثبثت اضائٻ ذسٲبت  ،ارطاي َطحٽب ثطاي ؾبظٲبٴ ټب ٸ اقهربل ح٣هٹ٢ي ٸ ح٣ي٣هيٞ ،هطٸـ تٹٮيهسات ٲاؾؿهبت ٸاثؿهتٻ ٸ تزهبضي
٦طزٴ تح٣ي٣بت تحهي٭ ٲي٦ٷس.
 .2ؾبيط ٦ٳ٧ٽب ٸ ټسايبي ٶ٣سي ٸ ٚيط ٶ٣سي.
 .5اؾتٟبزٺ اظ تؿٽيالت ثبٶ٧ٽب[7]27
هبدُ  .69ايٵ اؾبؾٷبٲٻ ثب ي ٥ٲ٣سٲٻ ٸ چٽبضزٺ ٲبزٺ ٸ چٽبض تجهطٺ زض تبضيد  33/8/62ثٻ تهٹيت ٶٽبيي قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ضؾيس ٸ ربي٫عيٵ اؾبؾهٷبٲٻ
٢جٯي رٽبز زاٶك٫بټي (ٲهٹثٻ قٳبضٺ  / 3461زـ ٲٹضخ  15/3/43قٹضاي ٖبٮي) ٸ انالحبت آٴ ٲي٪طزز.

 .6ايٵ ثٷس َي ٲهٹثٻ رٯؿٻ  432ٲٹضخ  33/64/43قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ثٻ اؾبؾٷبٲٻ ايبٞٻ قسٺ اؾت.

اساسٌاهًِْادًوايٌذگيهقامهؼظنرّثزيدرداًطگاُّا
(هػَة خلسبت  879 ٍ 878 ، 877ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي
هَسخ  ٍ <7/67/8 ٍ <7/66/6> ، <7/66/:تىويل آى دس خلسِ  8<9هَسخ )<:/7/7:

همذهِ

ثط اؾبؼ زؾتٹض ضټجط ٲٗٓٱ اٶ٣الة اؾالٲي حًطت آيتا ...ذبٲٷٻاي(ٲسْٯٻاٮٗبٮي) ٲجٷي ثط تزسيس ٶٓط زض اؾبؾٷبٲٻ قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٸ زٞبتط آٶٽب زض زاٶكه٫بٺټهب
(ٲٹيٹٔ ٲهٹثٻ قٳبضٺ  /6318زـ ٲٹضخ  13/1/48قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ انالحيٻټبي آٴ) ٸ ايزبز ؾبظٲبٴ رسيهسي ثهطاي تح٣ه ١اټهسا ٜٲهٹضز ٶٓهط
ٲٗٓٱ ٮٻ «ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب» ثب ايٵ اټسا ،ٜٸْبئ ٝٸ ؾبظٲبٴ تك٧ي٭ ٲيقٹز:
هبدُ  .6تؼشيف

ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب ٦ٻ زض ايٵ اؾبؾٷبٲٻ اذتهبضاً ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٶبٲيسٺ ٲيقٹز ٶٽبزي اؾت ٦ٻ ظيط ٶٓط ٲٗٓٱ ٮٻ زض ٦ٯيهٻ زاٶكه٫بټٽب ٸ
ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ثٻ اٶزبٰ ٸْبئ ٝٲهطح زض اؾبؾٷبٲٻ ٲيپطزاظز.
هبدُ  .7اّذاف

 .6تٹؾٗٻ ٸ تٗٳي ١آ٪بټيٽب ٸ ٖالئ ١اؾالٲي زاٶكزٹيبٴ ٸ زاٶك٫بټيبٴ ٸ تجييٵ اضظقٽبي اؾالٲي.
 .4ايزبز ٸ ٪ؿتطـ ًٞبي ٲٗٷٹي ٸ اؾالٲي زض زاٶك٫بټٽب ٸ ضقس ًٞبئ٭ اذال٢ي زض زاٶك٫بټيبٴ.
 .3ضقس ثيٷف ؾيبؾي زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ.
 .2حٳبيت ٸ ټسايت ٧ٞطي تك٧ٯٽبي زاٶكزٹئي ٸ زاٶك٫بټي.
 .5حب٦ٳيت ثركيسٴ ثٻ اضظقٽبي اؾالٲي ٸ اٶ٣الثي زض ؾُٹح ارطائي ٸ ٖٯٳي.
 .1ٲ٣بثٯٻ ثب تطٸيذ ٖ٣بئس ٸ ا٧ٞبض اٶحطاٞي ٸ ټزٹٰ ٞطټٷ٫ي ٸ ت٣ٹيت ضٸح ذٹز ثبٸضي ٸ اؾت٣ال٧ٞ ٬طي.
 . 3ت٣ٹيت پيٹٶس حٹظٺ ٸ زاٶك٫بٺ.
هبدُ ٍ .8ظبئف

 .6تجييٵ ٲؿبئ٭ ؾيبؾي ،ارتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي اظ َطي ١ثط٪عاضي رٯؿبت ،ؾرٷطاٶي ٸ ثحج ٸ ٲٷبْطٺ ،ٶكط ٲ٣بالت ٸ رعٸات ٸ ٲبٶٷس آٴ.
 .4اٶزبٰ زازٴ ٲؿئٹٮيتٽبي ضٸحبٶيت زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ ٲبٶٷس ا٢بٲٻ رٳبٖت ٸ ثطپبئي ٲزبٮؽ ٸ ٲحبٞ٭ ٲصټجي ٸ اټتٳبٰ ثٻ تٗٓيٱ قٗبئط اؾالٲي ٸ ٲطاؾٱ زيٷي.
 .3ارطاي ثطٶبٲٻ ټبي آٲٹظقي ،پػٸټكي ٸ تطثيتي زض ظٲيٷٻ ٖٯٹٰ ٸ ٲٗبض ٜاؾالٲي اظ ٢جي٭ ثط٪عاضي ٪طزټٳهبئيټهب ٸ ٶكؿهتټهبي ترهههي ،رٯؿهبت پبؾهد ثهٻ
ؾئٹاالت ،ٶكط ٲ٣بالت ٸ رعٸات ٸ ٗٞبٮيتٽبي ٞٹ ٠ثطٶبٲٻ ٸ ٲبٶٷس آٴ.
 .2حًٹض ٗٞب ٬زض ٲيبٴ زاٶكزٹيبٴ ٸ زاٶك٫بټيبٴ ثٻ ٲٷٓٹض ضاټٷٳبئي ٸ اضقبز ٧ٞطي ٸ اذال٢ي ٸ پبؾر٫ٹئي ثٻ ٲؿبئ٭ قطٖي.
 .5ټسايت تك٧ٯٽب ٸ ٶٽبزټب ٸ حط٦تٽبي اؾالٲي زاٶكزٹئي ٸ زاٶك٫بټي ٸ ت٣ٹيت ٗٞبٮيتٽبي اؾالٲي زض زاٶك٫بٺ.
 .1ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾي ٸيٕ زيٷي ٸ اٖت٣بزي ٸ ٪طايفټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ؾيبؾي زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ ٸ ٖٯ٭ يٟٗٽب ٸ ٶبضؾبئيٽب ثطاي زؾتيبثي ثٻ ضاٺحٯٽبي ٲٷبؾت.
 .3ثؿٍ ٞطټٷ ٩اٲط ثٻ ٲٗطٸ ٜٸ ٶٽي اظ ٲٷ٧ط ٸ ا٢بٲٻ ٶٳبظ زض زاٶك٫بٺټب.

 .8ټٳ٧بضي ثب ٶٽبزټب ٸ ٲطا٦ع حٹظٺاي ٸ زاٶك٫بټي ٸ پكتيجبٶي اظ آٶٽب ثطاي ت٣ٹيت پيٹٶس حٹظٺ ٸ زاٶك٫بٺ.
٪ .3عيٷف ٖٯٳي ٸ ٖٳٹٲي اؾتبزاٴ زضٸؼ ٲٗبض ٜاؾالٲي ٸ ٶٓبضت ثط ٦يٟيت اضائٻ آٴ زضٸؼ ٸ اضظيبثي ٖٳٯ٧طز آٶبٴ.
 .63تبئيس ضئيؽ پيكٷٽبزي ٪طٸٺ ٲٗبض ٜاؾالٲي ٢ج٭ اظ ٲٗطٞي ثٻ ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
 .66ٶٓبضت ثط ضٖبيت ٲٹاظيٵ اؾالٲي ٸ اضظقٽبي اٶ٣الة زض اٲٹض ازاضٺ زاٶك٫بٺټب ،تتك٧٭ټب ٸ ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ؾيبؾي ه ارتٳبٖي ٲطا٦ع ټٷهطي ٸ ٸضظقهي
ٸ ذٹاث٫بٺټبي زاٶك٫بټي ٸ ٶيع ٶكطيبت زاذٯي زاٶك٫بٺ.
 .64ثطضؾي ٲ٣طضات ،آئيٵٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټبي ضارٕ ثٻ اٲٹض ٞطټٷ٫ي زض ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٲاؾؿبت ٸاثؿتٻ اظ ٶٓط اٶُجب ٠ثهب ٲٗيبضټهب ٸ اضظقهٽبي اؾهالٲي ٸ
اٶ٣الة اؾالٲي.
 .63حٳبيت اظ ٶيطٸټبي ٲترهم ٸ ٲتٗٽس زض زاٶك٫بٺ.
 .62اٖالٰ ٶٓط ٦تجي زضثبضٺ ذالٞٽبي ثيٵ ٲتٹٴ رعٸات زضؾي ٸ ٲجبحج ضارٕ ثٻ ٲجهبٶي اضظقهٽب ٸزيهس٪بټٽبي زيٷهي ٸ اؾهالٲي اظ َهط ٜزٞتهط ٲط٦هعي ٶٽهبز ،ثهٻ
ٲؿئٹالٴ شيطثٍ ،ثطاي انالح.
تجػشُ  .6زضٲٹاضزي ٦ٻ ارطاي ثٷسټبي ايٵ ٲبزٺ ٶيبظ ثٻ حًٹض ٲؿئٹ ٬ٶٽبز زض ي٧ي اظ قٹضاټب ،ټيإتټب يب ٦ٳيتٻټبي ٸظاضتربٶٻ ،زاٶك٫بٺ يب زاٶك٧سٺ زاقهتٻ ثبقهس
اظ ٸي ثطاي قط٦ت زض رٯؿٻ زٖٹت ذٹاټس قس.
تجػشُ  .7ثٻ ٲٷٓٹض ارطاي ٸْبي ٝٶبقي اظ ايٵ ٲبزٺ ،نٹضت رٯؿبت قٹضاټب ٸ ټيإتټب ٸ ٦ٳيتٻټبي تجهطٺ  6ثٻ اَالٔ ٲؿئٹ ٬ٶٽبز ٲيضؾس.
تجػشُ  .8ٲؿئٹ ٬ٶ ٽبز زض ټط زاٶك٫بٺ ٶٓطټب ٸ تص٦طات ذٹز ضا زض ټط ي ٥اظ ٲٹاضز ثطضؾي ٸ ا٢ساٰ الظٰ ٦تجبً ثٻ ضئيؽ يب ٲؿئٹالٴ زاٶك٫بٺ يب ٲط٦ع آٲهٹظـ ٖهبٮي
اٖالٰ ٲيزاضز ،زض نٹضت ٖسٰ ٲٹ٣ٞيت يب ٖسٰ اٖتٷب ،ٲٹيٹٔ ثٻ قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ احبٮٻ ٲيقٹز تب ثب حًٹض َطٞيٵ ثطضؾي ٸ تهٳيٱ ٶٽبيي اتربش قٹز.
ًٖ .65ٹيت ٶٳبيٷسٺاي اظ ٶٽبز زض قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻضيعي ٸ ٶٳبيٷسٺاي زض ټيإت ٶٓبضت ٸ ثبظضؾي قٹضاي ٖبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي ٸ ٶٳبيٷهس٪بٶي زض ټيهإتټهبي
ٖبٮي ٪عيٷف اؾتبز ٸظاضت ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٸظاضت ثٽساقت ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ،ايٵ چٽبض ٶٳبيٷسٺ ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٶٽبز ٸ تهٹيت قهٹضاي ٖهبٮي
اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي اٶتربة ذٹاټٷس قس.
هبدُ  .9اسوبى ًْبد ًوبيٌذگي

اض٦بٴ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٖجبضتٷس اظ:
 .6قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي (ټيإت اٲٷب).[1]28
 .4ضيبؾت ٶٽبز.
 .3زٞبتط ٶٳبيٷس٪بٴ زض زاٶك٫بٺټب.
هبدُ  .:قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ٖبٮيتطيٵ ٲطرٕ ؾيبؾت٫صاضي ٶٽبز اؾت ٸ اًٖبي آٴ ضا ضټجط ٲٗٓٱ اٶ٣الة اؾالٲي ٲٷهٹة ٲي٦ٷٷس.
هبدُ ; .ضئيؽ ٶٽبز ثطتطيٵ ٲؿئٹ ٬ارطائي ٶٽبز اؾت ٸ ثب پيكٷٽبز قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ تٹؾٍ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ثطاي ٲست  3ؾب ٬تٗييٵ ٲيقٹز.

 .6ثطاؾبؼ ٲهٹثٻ قٹضايٗبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ،قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ،ټيإت اٲٷبي ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ٲيثبقس.

هبدُ < .ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي زض زاٶ ك٫بٺ ٲؿئٹٮيت ازاضٺ زٞتط ٸ ارطاي ٸْبي ٝٶٽبز زض حيُٻ زاٶكه٫بٺ ضا ثهط ٖٽهسٺ زاضز ٸ ظيهط ٶٓهط ضئهيؽ ٶٽهبز ٸ زض چهبضچٹة
ثطٶبٲٻټب ٸ آييٵٶبٲٻټبي اثال٘ قسٺ اظ ؾٹي ٸي ٗٞبٮيت ٲي٦ٷس.
هبدُ = .ٶهت ٸ ٖع ٬ٲؿئٹالٴ زٞبتط ٶٳبيٷس٪ي زض زاٶك٫بټٽب پؽ اظ ٲكٹضت ثب ضئيؽ زاٶك٫بٺ ثٻ پيكٷٽبز ضئيؽ ٶٽبز ٸ تهٹيت قٹضاي ٶٳبيٷهس٪بٴ ٸ ح٧هٱ ضئهيؽ
قٹضا نٹضت ٲي٪يطز.
هبدُ >ٍ .ظبيف ضَساي ًوبيٌذگبى:

 .6تهٹيت ؾيبؾتٽب ٸ ذٍ ٲكيټب ،ٶٳٹزاض تك٧يالتي ٸ قطح ٸْبئ٢ ٝؿٳتٽب.
 .4پيكٷٽبز ضئيؽ ٶٽبز ثٻ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي.
 .3تهٹيت ثطٶبٲٻ ٸ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزرٻ ٸ تطاظٶبٲٻ ؾبالٶٻ ٸ اضائٻ آٴ ثطاي تهٹيت ثٻ ٲطارٕ شيهالح.
 .2ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ٲهٹثبت قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٸ ٖٳٯ٧طز ٶٽبز.
 .5ٶهت ٸ ٖع ٬ٲؿئٹالٴ زٞبتط ٶٳبيٷس٪بٴ زض زاٶك٫بٺ ثب اٲًبي ضئيؽ قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ پؽ اظ پيكٷٽبز ضئيؽ ٶٽبز ٸ ٲكٹضت ثب ضئيؽ زاٶك٫بٺ.
 .1تهٹيت تك٧يالت زٞبتط ٶٳبيٷس٪ي ٸ ٲحسٸزٺ ٸْبي ٝقٗت ٸاثؿتٻ زض چٽبضچٹة اؾبؾٷبٲٻ.
هبدُ ٍ .61ظبئف ٍ اختيبسات سئيس ًْبد

 .6ازضاٺ ٦ٯيٻ اٲٹض ٶٽبز زض چٽبضچٹة اؾبؾٷبٲٻ ٸ ٲ٣طضات.
 .4ارطاي ٲهٹثبت قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ.
 .3ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي ٸْبي ٝزٞبتط ٸ ٸاحسټب ٸ ٗٞبٮيتٽبي ربضي ٶٽبز زض زاٶك٫بټٽب ٸ پي٫يطي اق٧بالت ٸ ترٯٟبت احتٳبٮي.
 .2پيكٷٽبز ثطٶبٲٻ ٲحتٹائي ٸ َطحٽبي ارطايي ثطاي تهٹيت زض قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ.
 .5تٽيٻ ٸ اثال٘ آييٵٶبٲٻټب ٸ ثركٷبٲٻټب ثٻ زٞبتط ٶٳبيٷس٪ي زض زاٶك٫بټٽب ثطاي اٶزبٰ ٸْبئ ٝٲحٹ.٬
 .1پيكٷٽبز ٶهت ٸ ٖع ٬ٲؿئٹالٴ زٞبتط زض زاٶك٫بټٽب پؽ اظ ٲكٹضت ثب ضئيؽ زاٶك٫بٺ زض ټط ٲٹضز ثٻ قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ثطاي نسٸض ح٧ٱ.
 .3تٽيٻ ؾيبؾتٽب ،ذٍ ٲكيټب ،ٶٳٹزاض تك٧يالتي ٸ قطح ٸْبئ٢ ٝؿٳتٽب ٸ اضائٻ ثٻ قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ثطاي تهٹيت.
 . 8تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ثطٶبٲٻ ،ثٹزرٻ ٸ تطاظٶبٲٻ ؾبالٶٻ ٸ اضائٻ ثٻ قٹضا.
 .3ٶهت ٸ ٖع ٬ٲٗبٸٶبٴ ٸ ٲؿئٹالٴ زاذٯي ٶٽبز.
 .63تك٧ي٭ قٹضايي اظ نبحجٷٓطاٴ حٹظٺ ٸ زاٶك٫بٺ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي َطحٽب ٸ ثطٶبٲٻټبي ٲحتٹايي ٶٽبز.
 .66رصة ٸ تطثيت ًٞالي ضٸحبٶي ثطاي تهسي ٲؿئٹٮيتٽب زض ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي.
تجػشُ :ثب تهٹيت قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ،ضئيؽ ٶٽبز ٲيتٹاٶس ثطذي اظ ٸْبئ ٝزٞبتط ٶٳبيٷس٪ي ضا ثٻ َٹض ٲتٳط٦ع ارطا ٦ٷس.
هبدُ  .66ټيإت ضئيؿٻ زاٶك٫بٺ ثب حًٹض ٲؿئٹ ٬زٞتط ٶٳبيٷس٪ي ٶؿهجت ثهٻ ټط٪ٹٶهٻ پكهتيجبٶي ٸ تهإٲيٵ ٶيبظټهبي زٞتهط اٖهٱ اظ ٶيهطٸي اٶؿهبٶي ٸ ًٞهب ٸ تزٽيهعات زض
چٽبضچٹة اٲ٧بٶبت زاٶك٫بٺ ،تهٳيٱ٪يطي ٸ ا٢ساٰ ٲي٦ٷس.

هبدُ  .67ثٹزرٻ ٶٽبز ټٳٻ ؾبٮٻ زض ضزي ٝٲؿت٣٭ زض ثٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض پيفثيٷي ٲي قٹز ٸ زٞتهط ٶٳبيٷهس٪ي ٲهي تٹاٶهس ٖهالٸٺ ثهط اٖتجهبضاتي ٦هٻ اظ ٶٽهبز ٶٳبيٷهس٪ي
زضيبٞت ٲي٦ٷس ،اظ ثٹزرٻاي ٦ٻ زض ضزي ٝضارٕ ثٻ ٲؿبئ٭ ٞطټٷ٫ي ،ټٳٻ ؾبٮٽب زض ثٹزرٻ زاٶك٫بٺ ٲٷٓٹض ٲيقٹز اؾتٟبزٺ ٦ٷس.
تجػشُ :ارطاي ايٵ اؾبؾٷبٲٻ ثطاي زاٶك٫بٺټبي ٚيطزٸٮتي ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ تٽيٻ ٲتٳٱ رسا٪بٶٻ اي ثطاي ايٵ ٢جي٭ ٲاؾؿهبت ٸ تههٹيت زض قهٹضاي ٖهبٮي اٶ٣هالة ٞطټٷ٫هي
ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .68ايٵ اؾبؾٷبٲٻ ٦ٻ زض  63ٲبزٺ ٸ  5تجهطٺ زض تبضيد  34/64/3ثٻ تهٹيت قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ضؾيسٺ اؾت ثٷس  65ٲبزٺ  3آٴ زض رٯؿٻ 332
ٲٹضخ  35/4/45ت٧ٳي٭ قس.

لحاقهادٍُاحذُتِاساسٌاهًِْادًوايٌذگي
هقامهؼظنرّثزيدرداًطگاّْا
(هػَة  96:خلسِ ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي هَسخ )<;/67/67

پيكٷٽبز ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب (ٶبٲٻ قٳبضٺ  6/36/4353ٲٹضخ  31/8/41زضثبضٺ اٮحب ٠ي ٥ٲبزٺ ثٻ اؾبؾٷبٲٻ ايٵ ٶٽبز (ٲٹيٹٔ ٲههٹثٻ
/813ز ـ ٲٹضخ  35/3/64قٹضاي ٖبٮي) ٲُطح قس ٸ ثٻ ايٵ قطح ثٻ تهٹيت ضؾيس:
« ټعيٷٻ اٖتجبضات ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب تبثٕ ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ اٶزبٰ اٲٹض ٲبٮي ٸ ٲٗهبٲالتي زاٶكه٫بټٽب ٸ ٲاؾؿهبت آٲهٹظـ ٖهبٮي ٸ تح٣ي٣هبتي
ٲهٹة ٲٹضخ  13/63/68ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲيثبقس».

هتوناساسٌاهًِْادًوايٌذگيهقامهؼظنرّثزي
درداًطگاّْاتزايداًطگاُآساداسالهي
(هػَة < 89خلسِ ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي هَسخ ;)<8/67/6

ٲتٳٱ اؾبؾٷبٲٻ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب ،ٲٹيٹٔ ٲهٹثٻ  ٰ /333ز ـ ٲٹضخ  34/64/66قٹضاي ٖبٮي ،ثطاي زاٶك٫بٺ آظاز اؾهالٲي ثهسيٵ
قطح ثٻ تهٹيت ضؾيس:
هبدُ  .6ٲٹاز اؾبؾٷبٲٻ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب زض زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٶيع الظٰاالرطاؾت.
هبدُ  .7ټط ٸاحس زاٶك٫بټي زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي اظ حيج حًٹض ٶٳبيٷسٺ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ټٳبٶٷهس ټطيه ٥اظ زاٶكه٫بټٽبي زٸٮتهي تٯ٣هي ذٹاټهس
قس.
هبدُ  .8ثب تٹرٻ ثٻ ٸيٕ ٲتٳط٦ع زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ،قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ي٧ي اظ اًٖبي ذٹز ضا ثٗٷٹاٴ ٶٳبيٷسٺ زض زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي تٗييٵ ٲي٦ٷهس ٦هٻ ٦ٯيهٻ
زٞبتط ٶٳبيٷس٪بٴ تٗييٵ قسٺ زض زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي تحت ٶٓط اٸ ذٹاټٷس ثٹز.
هبدُ  .9ٲٹاضزي ٦ٻ زض اؾبؾٷبٲٻ ٲكرم ٶكسٺ اؾت ٲيتٹاٶس ثب تٹا ١ٞضئيؽ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٸ ٶٳبيٷسٺ ٶٽبز ٶٳبيٷهس٪ي ٲ٣هبٰ ٲٗٓهٱ ضټجهطي زض زاٶكه٫بٺ آظاز
اؾالٲي تهٳيٱ٪يطي ٸ ارطا قٹز.

ػضَيتًوايٌذُدفتزضَرايًوايٌذگاىهقامهؼظنرّثزيدرداًطگاّْا

درضَرايداًطدَيي،ّيأتاًتظاهياساتيذٍکارکٌاىداًطگاّْا
(هػَة خلسِ  8:1ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي هَسخ )<7/67/69

ثٷب ثٻ پيكٷٽبز قٳبضٺ  /3384ز  ٨ٲٹضخ  36/63/64قٹضاي ٲحتطٰ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بټٽب ،قٹضاي ٖبٮي ٲٹا٣ٞهت ٦هطز ثهٻ تطتيهت اًٖهبي
قٹضاي زاٶكزٹيي ٲٷسضد زض ٲبزٺ  45آييٵٶبٲٻ ٲسيطيت زاٶك٫بټٽب (ٲهٹثٻ  /6123ز ـ ٲٹضخ  33/5/64ثٻ نٹضت ظيط ايبٞٻ قٹز.
«اٶتربة ٸ ٲٗطٞي ٶٳبيٷسٺ (زٞتط قٹضاي ٶٳبيٷس٪بٴ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي) رٽت ًٖٹيت زض قٹضاي زاٶكزٹيي ٸ ټيإت اٶتٓبٲي اؾبتيس ٸ ٦بض٦ٷبٴ ټط زاٶك٫بٺ».

آيييًاهِاخزاييدستَرالؼولهقامهؼظنرّثزيهَرخ6333/2/68
درتارُفؼاليتّايفزٌّگيکِخٌثِديٌيدارًذ


هبدُ  .6ٲؿئٹٮيت ٦ٯيٻ اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي زيٷي٦ ،ٻ ثٻ ٮحبِ ٲٹيٹٔ ٸ ٲبټيت ،زيٷي ٸ ٲصټجي ټؿتٷس ٸ ٲؿت٣يٳبً زض رٽت تجيهيٵ ٸ تهطٸيذ ٲٗهبضٜ
ٸ اضظقٽبي اؾالٲي ٲيثبقٷس اٖٱ اظ ثطٶبٲٻضيعي ٸ ارطاي آٶٽب ثٻ ٖٽسٺ ٶٽبز ٲيثبقس.
ايٵ ٗٞبٮيتټب ٖجبضتٷس اظ:
ه ا٢بٲٻ ٶٳبظ رٳبٖت ٸ اٲٹض ٲؿبرس ٸ ٶٳبظذبٶٻټب
ه زٖٹت اظ ضٸحبٶيٹٴ ٸ ٲجٯٛيٵ
ه ثط٪عاضي ٲطاؾٱ ٸ ٲٷبؾجتټب ٸ ؾرٷطاٶيټبي ٲصټجي
ه ثط٪عاضي ثطٶبٲٻټبي ٢طآٶي (ح٢ ،ّٟطائت ٸ ٲٟبټيٱ)
ه اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ټيإت ٸ ٲحبٞ٭ ٸ ٲزبٮؽ ٲصټجي
ه اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ تجييٵ اح٧بٰ قطٖي
ه ثط٪عاضي ٲؿبث٣بت زيٷي ٸ اؾالٲي
ه ثط٪عاضي ثطٶبٲٻټب ،ؾٳيٷبضټب ٸ ٲحبٞ٭ ثحج ٸ ثطضؾي ٲؿبئ٭ زيٷي ٸ اؾالٲي
ه ثط٪عاضي آٲٹظـ ٞٹ ٠ثطٶبٲٻ ،ٲتٹٴ زيٷي ٸ ٲٗبض ٜاؾالٲي ٸ ٖٯٹٰ حٹظٺاي
ه اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ تسٸيٵ ٸ اٶتكبض ٶكطيبت ٸ رعٸات زيٷي
ه اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ ٦تبثربٶٻټب ٸ ٶٹاضذبٶٻټبي ذبل ٲصټجي
ه ثط٪عاضي اضزٸټبي تطثيتي ،زيٷي ٸ ؾٟطټبي ظيبضتي
ه اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ اٲط ثٻ ٲٗطٸ ٜٸ ٶٽي اظ ٲٷ٧ط زض چبضچٹة يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات
ه ثط٪عاضي ثطٶبٲٻټبي ازثي ٸ ټٷطي ٸيػٺ ٲٹيٹٖبت ٲصټجي
تجػشُ :ارطاي ثطٶبٲٻټبي ٞٹ ٠ثب ټٳبټٷ٫ي ٞيٳبثيٵ ٶٽبز ٸ ٲسيطيت زاٶك٫بٺ ذٹاټس ثٹز.
هبدُ  .7ٲؿئٹٮيت ثرف زيٷي ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ٖبٰ ثٻ ٖٽسٺ ٶٽبز ثٹزٺ ٸ ارطاي آٶٽب ٶيع ثب ټٳبټٷ٫ي ٞيٳبثيٵ ٶٽبز ٸ ٲسيطيت نٹضت ٲي٪يطز.
هبدُ ٦ .8ٯيٻ تك٧٭ټبي زاٶك٫بټي ٦ٳب٦بٴ ٲتٷبؾت ثب قطح ٸْبيٟكبٴ ٲزبظ ثٻ ثطٶبٲٻضيعي ٸ ارطاي ٗٞبٮيتټبي ذٹز ٲيثبقٷس.
هبدُ  .9ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲيتٹاٶس ارطاي ثطذي اظ ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي زيٷي ضا ثٻ ٲسيطيتټبي زاٶك٫بٺ ٸا٪صاض ٶٳبيس.
هبدُ  .:اٲ٧بٶبت ٸ تؿٽيالت الظٰ ثهطاي اٶزهبٰ ٸْهبي ٝٲؿهتٳط ٶٽهبز ٶٳبيٷهس٪ي ٲ٣هبٰ ٲٗٓهٱ ضټجهطي اظ ٢جيه٭ ًٞهبي ٦هبض ،ٮهٹاظٰ ازاضي ،ؾهطٸيؽ ٶ٣ٯيهٻ ثطاؾهبؼ
آئيٵٶبٲٻټبي زاٶك٫بٺ تإٲيٵ ٲيقٹز.

هبدُ ; .ثطاؾبؼ ټٳبټٷ٫يټبي نٹضت ٪طٞتٻ ثب ٲسيطيت ارطاي ثطٶبٲٻ ټبي ٞطټٷ٫ي زيٷهي ٶٽهبز ه اٖهٱ اظ آٴ ٦هٻ ذهٹز ٶٽهبز ٲزهطي ثبقهس ٸ يهب ارهطاي آٶٽهب ضا ثهٻ
ٲسيطيت ،تك٧٭ټب ٸ ٶٽبزټب ٸا٪صاض ٶٳبيس ه ثب اؾتٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبت ،اٖتجبضات تؿٽيالت ٲٹرٹز زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي٪يطز ٸ اٲ٧بٶبت ٸ تؿٽيالت ٚيطٲٹرٹز ٶيهع زض حهس
اٲ٧بٴ اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ تٽيٻ ٲي٪طزز.
هبدُ < .رٽت ټٳبټٷ٫ي ارطايي ٦ٯيٻ ٗٞبٮيت ټبي ٞطټٷ٫ي زض زاٶك٫بٺ قٹضايي ثب ضيبؾت ضئيؽ زاٶك٫بٺ ٸ ٲط٦هت اظ ٲؿهئٹ ٬ٶٽهبز ،ٲٗهبٸٴ ٞطټٷ٫هي ٶٽهبز ،ٲٗهبٸٴ
زاٶكزٹيي زاٶك٫بٺ ٸ ثطحؿت ٲٹضز ٶٳبيٷس٪بٴ تك٧٭ټب ٸ ٶٽبزټبي اٶ٣الثي ٸ ٲؿئٹٮيٵ زاٶك٫بٺ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
تجػشُ :تك٧٭ټب ٸ ٶٽبزټبي ٲسٖٹ ثب تٹا ١ٞضئيؽ زاٶك٫بٺ ٸ ٲؿئٹ ٬ٶٽبز تٗييٵ ٲيقٹٶس.
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ضَاتظداًطگاُگزييٍيلضوالي(آهزيکا)

North Greenville University

اداسُ خذهبت داًطدَيي

(سبل تحصيلي =)711<-711

ٲٹاضز شي٭ حسا٦خط اؾتبٶساضزټبيي اؾت ٦ٻ زض زاٶك٫بٺ «٪طيٵٸي٭ قٳبٮي» ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ ٲيقٹز ٸ ٢بَٗبٶٻ اٖٳب ٬ذٹاټس قس.
 ٦الٺٖ ،يٷ ٥آٞتبثي ٸ ثي٫ٹزيټبي ٲٹ زض ټيچ ٲ٧بٶي ٶجبيس اؾتٟبزٺ قٹز ثٻ رع زض ٲحيٍ ذٹاث٫بٺ زاٶكزٹيبٴ ٸ ثبق٫بٺټب. ټيچ٪ٹٶٻ ٮجبؼ يب ظيٷتآالتي ٦ٻ ٶكبٴزټٷسٺي ټطٶٹٔ ثيحطٲتي ٸ ٟ٦ط٪ٹيي يب زض ثط٪يطٶسٺي ٖجبضات ٸؾٹؾٻاٶ٫يع ،تجٯيٛبت ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي ،تٷجهب٦ٹ ،ٲهٹازٲرسض يب زي٫ط ٖجبضات ٸ ٶٳبزټبي ٶبٲٷبؾت اؾت ،ٲزبظ ٶٳيثبقس.
 ٮجبؾي ٦ٻ ثٻ نٹضتي ٶبٲٷبؾت اٶساٰټب ضا ٶكبٴ ٲيزټس ٲزبظ ٶٳيثبقس. -ضٶ٦ ٩طزٴ ٲٹ ٲزبظ ٶٳيثبقس.

 www.ngu.edu

داًطگاُآکسفَرد(اًگليس)

The University of Oxford

همشسات هشثَط ثِ پَضص داًطگبّي

ثٻ ٲٗبٸٴ ضئيؽ زاٶك٫بٺ اذتيبض زازٺ قسٺ اؾت تب تٳبٰ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ ٮجبؼ زاٶك٫بټي ضا زض آيٷسٺ ارطا ٶٳبيس.
 ٞبض٘اٮتحهيالٴ زاٶك٫بٺ ثبيس ٮجبؼ ثٯٷس٪ ،كبز ٸ ضٸپٹـټبي ضٶ٫ي ٲهٹة زاٶك٫بٺ ضا ثپٹقٷس. اًٖبي زاٶك٫بٺ ٶيع ٮجبؼ ثٯٷسي ضا ٲيپٹقٷس ٦ٻ ٲٗبٸٴ زاٶك٫بٺ ثٗس اظ ٲكهبٸضٺټهب ٸ نهالحسيس ثهب ضئؾهبي زاٶكه٧سٺټهب ،اٶزٳهٵټهبي زي٫هط ٸ ٲاؾؿهبت تههٹيت٦طزٺاٶس.
 ٲطزاٴ ثبيس ْبټط ٲٷبؾت ٸ تٳيع زاقتٻ ثبقٷس .ٮجبؼ ثبظ ٸ ثسٴٶٳب ٶبٲٷبؾت اؾت .اٶساظٺ قٯٹاض٤ټب ثبيس تب ظاٶهٹ ثبقهٷس .ٲهٹ ثبيهس ضٶهَ ٩جيٗهي زاقهتٻ ثبقهس ٸ اظٲس٬ټبي اٞطاَي پطټيع قٹز .ذٍضيفټب ٶجبيس ثيف اظ اٶساظٺ ثٯٷس ثبقٷس ثٯ٧ٻ ثبيس ٲطتت ٦ٹتبٺ قسٺ ثبقٷس.
 ضيف ،ضيف ثعي٪ ،ٹقٹاضٺ ٸ زي٫ط ٲٹاضز ٲكبثٻ ٚيط٢بث٭ پصيطـ اؾت. ظٶبٴ ٶيع ثبيس ْبټطي آضاؾتٻ ٸ ٲٷبؾت زاقتٻ ثبقٷس. ٲس ٬ٲٹ ٸ آضايف ثبيس تٳيع ،ٲطتت ٸ ثٻ زٸض اظ ٲس٬ټبي اٞطاَي ٸ ضٶ٩ټبي ٚيط ٲتٗبض ٜثبقس. تٳبٰ اٞطاز زاٶك٫بٺ ثبيس ٮجبؼ زاٶك٫بټي ثپٹقٷس ثطاي ٲخب:٬ ٲطزاٴ ثبيس اظ ٦ت ٸ قٯٹاض تيطٺ ،پيطاټٵ ؾٟيس ؾبزٺ٦ ،طاٸات ٸ رٹضاة اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.
 ظٶبٴ ٶيع ثبيس زاٲٵ تيطٺ يب قٯٹاض ،ثٯٹظ ؾٟيس٦ ،طاٸات ؾيبٺٟ٦ ،ف ؾيبٺ ٸ زض نٹضت ٶيبظ ي٦ ٥ت تيطٺ ثپٹقٷس.

.www.ox.ac.uk

داًطگاُاَدِکًَلآخاسيي(ًيدزيِ)

Adekunle Ajasin University

ضَاثظ پَضص داًطدَيي

-

پيطاټٵټب ٸ ٮجبؼټبي ضؾٳي ٲطتت ،ٲحتطٲبٶٻ ٸ قبيؿتٻاي ٦ٻ ٲتٷبؾت ٸ ٲٷبؾت ٲحيٍ ٲٹضز ٶٓط اؾت ثبيس زض ٲحٹَٻ زاٶك٫بٺ پٹقيسٺ قٹز.

 ټط٪ٹٶٻ ٮجبؾي ٦ٻ اظ ٶٓط رٷؿي تحطي٥آٲيع ٸ قٽٹتاٶ٫يع ثبقس ٲبٶٷس ٮجبؼټبيي ٦ٻ ثسٴٶٳب ټؿتٷس ٸ ٢ؿٳتټبي حؿبؼ ثسٴ ضا ٶٳبيبٴ ٲيؾهبظٶس (ثرههٹلزض زذتطاٴ) ٲٳٷٹٔ ٲيثبقس.
 اؾتٟبزٺ اظ پٹقفټبي ذبل اظ ٢جي٭ تيقطت ٲك٧ي ،ثبظٸثٷس ٲك٧ي٦ ،الٺټبي ٲرهٹل پؿطاٶٻ ،ضٸؾطيټب ٸ ريٵټبي ٦بضقسٺي زذتطاٶٻ ٸ ٲهٹاضزي اظ ايهٵ٢جي٭ ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺي تٗٯ ١ايٵ اٞطاز ثٻ ٪طٸٺ يب زؾتٻاي ٲرٟي ثبقس ٶيع ٲٳٷٹٔ اؾت.

توجه:
با تمامي داوشجًياوي کٍ بٍ وظز بيايد بٍ گًوٍاي ايه قًاويه ي ضًابط را وفي کزدٌاود ،فًراً بزخًرد خًاَد شد.

 www.aau.edu


داًطگاُايالتيخٌَبغزتيهيسَري(آهزيکا)

Southwest Missouri State University

همشسات پَضص (ساٌّوبي داًطدَيبى ٍ وبسهٌذاى)
حقوق و مسئوليتهبي دانشجويبن
ٍضع ظاّزي:

ٮجبؼټبي ريٵ(ٮي) پبضٺ ٸ چب٤زاض ،تطزز ثب زٲپبيي ٸ يب پبي ثطټٷٻ ثٹزٴ ضا ٲزبظ ٶٳيزاٶس
الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٲسيط ٢ؿٳت «ٲٹ٣ٞيت زاٶكزٹيي» ايٵ اذتيبض ضا زاضز ٦ٻ قيٹٺ ټبي آضايف ٲٹ ،نهٹضت ٸ پٹقهف ٚيهط ٖهبزي ضا ضز ٸ ٚيهط ٢بثه٭ ٢جهٹ ٬اٖهالٰ
ٶٳبيس.

. www.missouristate.edu

کالحراتزت(تزکيِ)

Robert College

زاٶكزٹيبٴ ثبيس پٹقكي تٳيع ،ٲطتت ٸ ٖٟي ٝزاقتٻ ثبقٷس ،پٹقكي ٦ٻ ثبٖج حٹاؼپطتي ذٹز اقربل قٹز ٸ ٲبٶٕ تٳط٦ع ثط ضٸي زضٸؼ ٶكٹز .ٮجبؼټهب ٶجبيهس
ثيف اظ حس تٷ ٩يب ٪كبز ثبقٷس.
پَضصّبي هدبص داًطدَيبى ػجبستٌذ اص:

 قٯٹاضټبي ضؾٳي ٲك٧ي ،ؾطٲٻاي ،ٶٹ٤ٲسازي يب ٢ٽٹٺاي تيطٺ ثطاي پؿطاٴ ٸ ثطاي زذتطاٴ ،زاٲٵټبيي ثب ٢س ٲتٹؾٍ ثهٻ ضٶه٩ټهبي ٲكه٧ي ،ؾهطٲٻاي ،ٶهٹ٤ٲسازي ٸ ٢ٽٹٺاي تيطٺ پٹقف ٲزبظ زاٶكزٹيي ٲحؿٹة ٲي٪طزز .پٹقيسٴ قٯٹاضټبي ٚيط ضؾٳي اظ ٢جيه٭ قهٯٹاضټبي ٲهبض٦ ٤هبض٪ٹ ،قهٯٹاضټبي رهيٵ ٸ يهب ثهبز٪يط
(قٯٹاضټبيي ٦ٻ ريتټبي ظيبزي زاضٶس) ٢بث٭ ٢جٹ ٬ٶٳيثبقس.
 پيطاټٵټبي ي٣ٻزاض ت٥ضٶ ٩ثب آؾتيٵ ٦ٹتبٺ يب ثٯٷس ٲزبظ ٶٳيثبقس. تٳبٰ ز٪ٳٻټبي پيطاټٵټب ثبيس ثؿتٻ ثبقٷس. پؿطاٴ ثبيس ٦طاٸات ثعٶٷس .ي٣ٻ پيطاټٵټب ثبيس ثؿتٻ ٸ ٦طاٸات ثؿيبض ٲٷبؾت ٸ ٲطتت ثؿتٻ قسٺ ثبقس .ټٳچٷيٵ زض ٲٹضز زذتطټب ٮجبؼ ثبيس ٦بٲالً اٶساظٺ تٵ ثبقس. غا٦تټبي پكٳي ٸ ثٯٷس ،تٷٽب ثبيس زض ټٹاي ؾطز پٹقيسٺ قٹٶس. ؾٹيتقطت ٢بث٭ ٢جٹ ٬ٶٳيثبقس. زض ٲٹاضزي ٦ٻ ټٹا ثؿيبض ٪طٰ اؾت ،زاٶكزٹيبٴ ٲيتٹاٶٷس ثٯٹظټبي ٲبض ٤پٹٮٹ ( )RCثطتٵ ٦ٷٷس.ًکات قاتل تَخِ:

 پؿطاٴ ثبيس ٦بٲالً تٳيع انالح ٦ٷٷس ،اٶساظٺي ذٍ ضيف آٶٽب ٶجبيس اظ ٲيبٶٻي ٪ٹـ پبييٵتط ثيبيس. ټيچ ٪ٹٶٻ رٹاټطآالت ثٻ رع ؾبٖت ٸ ي ٥رٟت ٪ٹقٹاضٺ (اٮجتٻ ثطاي زذتطاٴ) ،ٲزبظ ٶٳيثبقس. ٲٹټب ثبيس تٳيع ٸ ٲطتت ثبقٷس .ضٶ٦ ٩طزٴ ٲٹ ثب حٷب ٸ يب ثٻ نٹضت ضاٺضاٺ (٢ ،)streaksبث٭ ٢جٹ ٬ٶٳيثبقس .ٲٹي پؿطاٴ ثبيس ٦ٹتبٺ ثبقس. نٷس٬ټبٟ٦ ،فټبي پبقٷٻ ثٯٷس ٸ ٟ٦فټبي ٸضظقي ؾٹضاخزاض (قج٧ٻاي) ٲزبظ ٶٳيثبقس. پٹقيسٴ رٹضاة اٮعاٲي اؾت.اگز داوشجًيي وتًاود پًششي مىاسب در داوشکدٌ داشتٍ باشد،
بٍ خاوٍ فزستادٌ ميشًد.

 www.ru.edu

داًطگاُايالتيفلَريذا( آهزيکا)

Florida State University

آضايف ٸ پٹقف زاٶكزٹيي ٲٷبؾت اظ اثتساييتطيٵ ٲؿئٹٮيتټب ٸ تٗٽسات زاٶكزٹيبٴ ٸ ذبٶٹازٺټبي آٶبٴ ٲيثبقس ٸ ټط٪ٹٶٻ تٛييهطي زض پٹقهفٞ ،طاتهط اظ ذهٍ
ٲكي ٦ٯي زؾتٹضاٮٗٳ٭ پٹقف ٲزبظ ٶرٹاټس ثٹز.
ضَاثظ پَضص

قٯٹاضټب ٸ قٯٹاض٤ټبي ذب٦ي ضٶ ،٩زاٲٵټب ،ٸ پيطاټٵټبي ظٶبٶٻ ثبيس اظ ضٶ٫ي ي٧سؾت ٸ ي٧ؿبٴ ثطذٹضزاض ثبقٷس .اٶساظٺ قٯٹاض٤ټب ،زاٲهٵټهب ٸ پيهطاټٵټهبي
ظٶبٶٻ ٶجبيس ٦ٹتبٺتط اظ ؾط ظاٶٹ ثبقٷس.
 ريٵټبي آثيضٶ ٩ثبيس ي ٥ضٶ ،٩ي٧سؾت ،ي٧ؿبٴ ٸ ثسٸٴ ؾٹضاخ ٸ ق٧بٞت٫ي ثبقٷس. ٟ٦فټبي ؾبزٺ يب ثسٸٴ ٲس٢ ٬بث٭ ٢جٹ ٬ٲيثبقٷس .تطزز ثب پبي ثطټٷٻ ،پٹقيسٴ زٲپبيي ٸ ٟ٦ف ضاحتيٟ٦ ،فټبي پبقٷٻ ٲيري يب پبقٷٻ ثٯٷس (ثٯٷستط اظ  4ايهٷچ)،يب ٟ٦فِ چطذساض ٸ ٪يطٺزاض ٲزبظ ٶٳيثبقس.

رٍسّاي هعٌَي ٍ رٍحاًي
زض ضٸظټبي ٲٗيٵ قسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ «ٲٷبؾجتټبي ٲصټجي» زاٶكزٹيبٴ ٲيتٹاٶٷس تيقطتټب يب پيطاټٵټبيي ٦ٻ حبٸي ٖجبضات ٸ ٮٛبت قطٰآٸض ٸ ظٶٷسٺ ٶجبقٷس؛ ثهٻ تهٵ
٦ٷٷس .ټط ٶٹٔ پٹقكي ٦ٻ زض ثطزاضٶسٺ ٖجبضات ظقت يب تٹټيٵ آٲيع ثٻ ٲ٣سؾبت ،ٸؾٹؾٻاٶ٫يع ٸ ٶبقبيؿت يب ٲهطتجٍ ثهب زؾهتٻټهب ،احهعاة ٸ ٪طايكهبتي ٦هٻ قهرم ضا
تطٚيت ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٲٹاز ٲرسض ،ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي ٸ يب ذكٹٶت ٦ٷس.
 ټط ٶٹٔ پيطاټٵ ٦الٺ زاض٦ ،ت ٸ غا٦ت يب ثبز٪يط ټط٪ٹٶٻ پٹقف ؾط ټط٪ٹٶٻ ٮجبؼ ٸ پٹقكي ثب پبض٪ي ،ٮ٧ٻ ،ؾٹضاخ ٸ ٸنٯٻ ثٯٹظ يب پيطاټٵټبي ي٣ٻ ثبظ ټط٪ٹٶٻ پٹقف ثسٴٶٳب ثبظٸثٷس ،ٲچثٷس٦ ،ٳطثٷس ،يب زي٫ط ا٢الٰ ثب ُٗ٢بت ؾٷ٫يٵ آټٷي ٸ ظٶزيطٖ -يٷ ٥آٞتبثي (ضٸي چكٱ يب ثبالي ؾط)

. www.fsu.edu

ضيَُي ثشخَسد ثب هتخلفيي اص ضَاثظ پَضص

هزتثِ اٍل :قبٲ٭ تص٦ط قٟبټي ثٻ زاٶكزٹ ٲيثبقس .زض ايٵ قطايٍ اظ َط ٜربٲٻزاٴ زاٶك٫بٺ «ٸٮي يب پكتيجبٴ» اٶتربة ٲهيقهٹز ٸ َهي ٶبٲهٻاي ٲهٹضز ترٯه ٝثهٻ
زاٶكزٹ اذُبض زازٺ ٲيقٹز.
هزتثِ زٍم :ٲ٧بٮٳٻ (ٲكبٸضٺ) تٯٟٷي ثيٵ اؾتبز ٸ ٸٮي زاٶكزٹ يب پكتيجبٴ ٸي ضا ٲكتٳ٭ ٲي٪طزز .ي ٥ؾٷس ٦تجي ٸ رٹاثيٻ اظ ؾٹي ٸٮهي يهب پكهتيجبٴ زاٶكهزٹ اضائهٻ
ٲيقٹز ٸ پٹقف ٲٷبؾجي اظ ؾٹي ربٲٻزاٴ زاٶك٫بٺ يب ٸٮي يب پكتيجبٴ ٸي ثطاي زاٶكزٹ ٲٗيٵ ذٹاټس قس.
سَهيي هزتثِ :رٯؿٻ اي ثب حًٹض ٲسيط ٸ ٸٮي يب پكتيجبٴ زاٶكزٹ ثط٪عاض ٲيقٹز ٦ٻ ثٻ ي ٥تٗٽس ٦تجي ٸ اٲًبء ٸٮيّ يهب پكهتيجبٴ ٲٷزهط ٲهيقهٹز ،زاٶكهزٹ ٶهعٸ٬
زضرٻ ٸ اٲتيبظ قٽطٸٶسي زضيبٞت ذٹاټس ٦طز ٸ يب ضٸـ تإزيت زي٫طي اظ ؾٹي زاٶك٧سٺ تٗييٵ ٲي٪طزز.

داًطکذُآلي(آهزيکا)
Allen College

 ټيچ ي ٥اظ اٶٹأ ٮجبؼټبي ريٵ ،قٯٹاض ؾٟيس ،ؾٹئيتقطت ،قٯٹاض ،٤زاٲٵټبي چب٤زاض ٸ تيقطت ٲزبظ قٳطزٺ ٶٳيقٹٶس. ٦بضت زاٶكزٹيي زض تٳبٰ اٸ٢بت ټٷ٫بٰ تطزز زض ٲحٹَٻي ثيٳبضؾتبٴ٦ ،ٯيٷي ٥ٸ ...ثبيس ثط ضٸي ٮجبؼ زاٶكزٹ ثُٹض ٲكرم ٢بث٭ ضٸيت ثبقس ٸ ثٻٲحى ٪هٱقسٴ ٸ تٛييط ٶبٰ ثبيس تٗٹيى ٪طزز.

سيَرآالت
 -حٯ٣ٻټبيي ٦ٻ زض ؾٹضاخټبي ايزبز قسٺ زض اثطٸ ٸ ظثبٴ ،يب ٲٷبَ٢ ١بث٭ ٲكبټسٺ زي٫ط ٶهت قسٺ ،ٲزبظ ٶٳيثبقس.

آرايص
آضايف ثبيس زض حس اٖتسا ٬ثبقس .اؾتٟبزٺ اظ ُٖطټبي ٢ٹي ٸ آضايف تٷس ټٷ٫بٰ ٲطا٢جت ٸ زضٲبٴ ثيٳبضاٴ ٲزبظ ٶٳيثبقس .ظيطا ثيٳبضاٴ ٶؿجت ثٻ ثٹټب ثؿيبض حؿهبؼ
ټؿتٷس.
 ٶبذٵ اٶ٫كتبٴ ثبيس ٦ٹتبٺ ٸ تٳيع ٶ٫ٻ زاقتٻ قٹٶس .زاٶكزٹيبٴ ثبيس اظ ال ٤ظزٴ ذٹززاضي ٦ٷٷس ،ظيطا تطاقٻټبي ال ٤ٶبذٵ ٲهإٲٵ ضقهس ثهب٦تطيټهب ٲهيثبقهٷساؾتٟبزٺ اظ ٶبذٵټبي ٲهٷٹٖي زض ټيچ ٲ٧بٶي ٲزبظ ٶيؿت.

خَيسى آزاهس
رٹيسٴ آزاٲؽ ثطاي زاٶكزٹيبٴ ټٷ٫بٲي٦ٻ ٮجبؼ ٞطٰ ثط تٵ زاضٶس يب زض تٳبؼ ثب ثيٳبضاٴ ٸ ٖٳٹٰ ٲطزٰ ټؿتٷس ،ٲٳٷٹٔ ٲيثبقس.

اس داوشجًيان اوتظار ميريد بٍ ضًابط عمًميپًشش کٍ تًسط کالج آله پايٍگذاري شدٌ پايبىد باشىد تمام داوشجًيان بايدد لباسدي کدٍ مىاسدب ،زفدٍاي ي
متىاسب با ضًابط «داوشکدٌ آله» ي ومايىدگيَاي مزبًط بٍ آن ميباشد را بپًشىد.

. www.allen college.edu

داًطگاُتزيستَل(اًگلستاى)
University of Bristol

ثب ثيٳبضاٴ ثبيس ثٻ ٪ٹٶٻ اي ضٞتبض قٹز ٦ٻ زض قطايٍ زضٲبٶ٫بټي ٸ ثبٮيٷي تهب حهس اٲ٧هبٴ ،احؿهبؼ ضاحتهي ٦ٷٷهس .پٹقهف ٶبٲٷبؾهت ٲهيتٹاٶهس تهٹټيٵ ٸ ايهُطاة
ٚيطيطٸضي ثٻ ټٳطاٺ آٸضز.
 زاٶكزٹيبٴ ثبيس آ٪بٺ ثبقٷس ٦ٻ پٹقيسٴ ٮجبؼټبي ٲحط ٤رٷؿي ٲي تٹاٶس تٹؾٍ ثطذي اٞهطاز ثهٻ ٖٷهٹاٴ زٖهٹت ثهطاي ؾهرٷبٴ ٸ اٖٳهب ٬ٶبٲٷبؾهت ٸ ظقهت ٸتٹټيٵآٲيع تٯ٣ي قٹز.
 ظيٹضآالت ثبيس زض ٦ٳتطيٵ ٲيعاٴ ٲٳ٧ٵ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪يطز. ٮجبؼټب ٶجبيس حبٸي ٖالئٱ ،ٶكبٴټب ٸ تهبٸيط ثطرؿتٻ ثبقٷس.٦ -بضت قٷبؾبيي ټٳٹاضٺ ثبيس زض ٲٗطو زيس ٢طاض ٪يطز.



زضذٹاؾههههت ٞههههٹ ٠زض تههههبضيد
 ....................ثهههٻ زثيطذبٶهههٻ ټيهههإت
ٶٓهههبضت زاٶكههه٫بٺ تحٹيههه٭ ٸ ثهههب
قٳبضٺ  ...................ثٻ حجت ضؾيس.
هســئَل دثيشخبًــِ ّيــأت ًظــبست
داًطگبُ

.www.bristol.ac.uk

داًطگاُايالتيآرکاًشاس( آهزيکا)

Arkansas State University

همشسات پَضص ثشاي داًطدَيبى

ه ٮجبؼټبي ٮي ٲزبظٶس ،ٸٮي ٶجبيس ذيٯي ٦ٹتبٺ ،ؾٹضاخزاض ،ذٳطٺاي ،ثسٴٶٳب ،ٸ يب زاضاي ضٶ٩ټبي ٚيط ٖهبزي ٸ ٶبٲتٗهبض ٜٸ يهب ټط٪ٹٶهٻ ٲٽهطٺزٸظي ،ٶكهبٴ يهب
ٶٹقتٻاي ٲٛبيط ثب قئٹٴ حطٞٻاي ٸ ترهمټبي ثٽساقتي ثبقس.
 ٟ٦فټب ثبيس اظ ٶٹٔ رٯٹثؿتٻ ٸ پبقٷٻ ٦ٹتبٺ ثبقٷس (ٟ٦فټبي ٸضظقي تٷيؽ تٹنيٻ ٲيقٹز) زٲپبيي ٸ ٟ٦فټبي ضاحتي ٸ اٲخب ٬آٴ ٲزبظ قٳطزٺ ٶٳيقٹٶس. ٲٹټب ثبيس تٳيع ٸ ٲطتت ٸ ؾجي٭ټب ٦ٹتبٺ ٶ٫ٻ زاقتٻ قٹٶس .ټيچ ٶٹٔ ؾج ٥ٲٹ يب ظيٷتآالتي ٦ٻ رٯت تٹرٻ ٦ٷس ،ٲزبظ ٶٳيثبقس. -8زض ٲال٢بتټبي ٦بضي ،زاٶكزٹيبٴ ثبيس پٹقف ٲٗٳٹٮي ٚيط ضؾٳي زاقتٻ ثبقٷس ،يٗٷي پٹقكي ٚيهط اظ رهيٵ ٸ قهٯٹاض ،٤ٸٮهي آ٢بيهبٴ ٲزجهٹض ثهٻ اؾهتٟبزٺ اظ
٦طٸات ٶيؿتٷس ٲ٫ط ايٵ٦ٻ ثٻٖٷٹاٴ ٶٳبيٷسٺي زاٶك٫بٺ زض رٯؿٻاي حًٹض يبثٷس .ذبٶٱټب ٶيع ٲزجٹض ثٻ پٹقيسٴ زاٲٵ يب پيطاټٵ ٶيؿتٷس.



. www.astate.edu

داًطگاُاستوپفَرد(تٌگالدش)

Stamford University

ضَاثظ پَضص داًطدَيبى

 پٹقيسٴ تيقطت ٲزبظ ٶٳيثبقس. پٹقيسٴ قٯٹاضټبي ريٵ ،ٲٷسضؼ يب پبضٺ ٸ ثطيسٺ قسٺ ،پصيطٞتٻ ٶيؿت. -اؾتٟبزٺ اظ ٮجبؼټبي تحطي٥آٲيع (قٽٹتاٶ٫يع) ٸ ٸؾٹؾٻاٶ٫يع ٲٳٷٹٔ اؾت.

 www.su.edu

داًطگاُاليثزتي(آهزيکا)

The Liberty Way University

فلسفِي همشسات پَضص

زض ايٵ ضاؾتب پب٦يع٪ي ،آضاؾت٫ي ،تٷبؾت ٸ ٞطٸتٷي ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ تٗييٵ٦ٷٷسٺ اظ اټٳيت ثطذٹضزاضٶس.
اظ زاٶكزٹيبٴ اٶتٓبض ٲيضٸز زض ټٳٻ حبٟٖ ٬ت ضا زض پٹقف ذٹز ٲطاٖبت ٶٳبيٷس.

هؼيبس پَضص ثشاي هشداى

قيٹٺټبي ٲتٟبٸت پٹقف ٸ آضايف ٲٹ٦ ،ٻ ٲطتجٍ ثب ٞطټٷ٩ټبي ٲتًبز ټؿتٷس٢ ،بث٭ پصيطـ ٶٳيثبقس.
پَضص دس والس

پٹقيسٴ رٹضاة اٮعاٲياؾت.
يطٸضي اؾت ٲطزاٴ اظ ٮجبؼټبيي اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ٦ٻ ذيٯي ٦ٹتبٺ ٸ تٷ ٩ٶجبقس.
َزگًوٍ پزسشي در مًرد پًشش مىاسب ي وامىاسب بايد با رئيس دفتز امًر سوان داوشگاٌ در ميان وُادٌ شًد.

. www.siti.uc.ac.th

هقذهِ
دس هيبى ٍاطُّب« ،لبًَى» اص خولِ ٍاطُ ّبيي اػت وِ دس توبهي خَاهغ ثـشي هفَْهي هـتشن سا دس رّي تذاػي هيوٌذ ٍ ّذف
اص آى ثشلشاسي ًظن ،آساهؾ ٍ اهٌيت دس خبهؼِ هيثبؿذ ٍ چِ ثؼب اگش لبًَى ثيبًگش اسادُ ػوَهي ٍ خَاػتِّبي افشاد خبهؼِ ثبؿدذ ثدِ
هشاتت هَخجبت پيـشفت ،سؿذ ٍ ايدبد ثؼتشي هٌبػت ثشاي سػيذى ثِ اسصؽّبي هتؼبلي اًؼبًي سا ًيض ثِ دًجبل خَاّذ داؿت.
ثشسػي ؿيَُ تىَيي ٍ ؿىلگيشي ًظبهبت ٍ ثخدؾّدبي هختلدف خَاهدغ اًؼدبًي اص ديشثدبص تدبوٌَى حدبوي اص آى اػدت ودِ اص
اثتذايي تشيي خَاهؼي وِ ثـش دس آى صًذگي هذًي داؿتِ تب ثِ اهشٍص وِ خَاهغ ثب پيچيذُتشيي ػيؼتنّب ٍ تفدبٍتّدبيي دس اّدذاف ٍ
اؿىبل اداسُ هي ؿًَذ ّيچگبُ ثذٍى سػبيت لبًَى ٍخَد ًذاؿتِ ٍ دس كَست ٍخَدً ،تَاًؼتِ پبثشخب ثوبًذ ٍ يب سػيذى ثِ ّذفي سا ودِ
غبيتؾ ثَدُ هيؼش گشداًذ .پغ داؿتي ضبثطِ ٍ لبًًَوٌذي خْت دػتيبثي ثِ اّذاف خوؼي ٍ پبيجٌذي ثِ اكدَل اًؼدبًي دس فيدبي
تَأم ثب آساهؾ دس ّش هدوَػِاي اهشي ضشٍسي ثِ ًظش هيسػذ .دس فشآيٌذ تدذٍيي ضدَاثط ،لدَاًيي ،اػودبل ٍ اخدشاي آًْدب ػدٌخيت
داؿتي هتي ٍ هحتَاي لبًَى ثب فشٌّگ خبهؼِ هَسد ًظش ثذيْي اػت ٍ دس سػيذى ثِ اّذاف هـتشن خوؼي ،وِ فلؼفِ ٍخَدي ّدش
هدوَػِ اي اػت ّوبٌّگي اػيبّ ،ذفوٌذثَدى لَاًيي ٍ لبًَى گزاساى ،هدشيبى ٍ هتَليبى اخشا اص خولِ ػَاهلي اػت وِ تيويي اهَس
سا ػْذُداس هيثبؿذ.
اص ػَي ديگش يىي اص هْوتشيي ؿئَى اًؼبًي ،هٌضلت اختوبػي اًؼبًْبػت وِ ثب ػَاهل هختلفي هشتجط اػت اص خولِ ايي ػَاهل
چگًَگي حيَس دس خبهؼِ ثِ خلَف اص خْت ظبّشي ٍ ًَع پَؿؾ اػت .ثِ تؼجيش ّوگبى پَؿؾ هٌبػت ،ؿبهل آساػتگيٍ ،لدبس ٍ
ًظن دس ظبّش سا ؿبهل هيؿَد .ثٌبثشايي دس هحيط وبس ،تحليل ،پظٍّؾ ٍ تحميك ،وَچِ ٍ خيبثبى ٍّ ...شيه ثِ التيدبي خدَد ًدَع
پَؿؾ خبكي سا هيطلجذّ .وچٌيي ايي پَؿؾ ًوبيبًگش فشٌّگ خبف آى هحيط اػت .ثدِ ػجدبست ثْتدش فشٌّدگ ،تودذى ٍ حتدي
ؿشايط الليوي ّش خبهؼِاي تؼيييوٌٌذُ ويفيت ٍ ًَع پَؿؾ افشاد آى خبهؼِ اػت .گَيبتش ايٌىِ آًچدِ ثيدبى ؿدذ تجيديي ضدشٍست
ٍخَد لبًَى ٍ لضٍم سػبيت آى هيثبؿذ اهب دس ايٌدب ثبيذ گفت دس وٌبس لبًَى ،اخالق حشفِاي ،سػبيت ضدَاثط ّدش هحديط سا تيدويي
هيوٌذ.
ًىتِ اػبػي ٍ لبثل ػٌبيت ايٌىِ فشٌّگ خوؼي هٌـأ ٍ تؼيييوٌٌذُ ًَع ٍ ويفيت ٍ چگًَگي پَؿدؾ اػدت چدشا ودِ اّدذاف
تـىيل خَاهغ اًؼبًي دس هشاوض هختلف هتفبٍت اػت ٍ گبّي ثِ خْت ًَع وبسًَ ،ع پَؿؾ ًيض ثبيذ هتٌبػت ٍ ٍيدظُ ثبؿدذ .ثدب ايدي
همذهبت ،اٍل ،ضشٍست لبًَى ٍ سػبيت آى دس خَاهغ هختلف دس ساػتبي دػتيبثي ثِ اّذاف هـتشن؛ دٍم ،ؿدأى اختودبػي ٍ استجدبط
آى ثب ًَع پَؿؾ ٍ آساػتگي ظبّش ،ثشسػي ٍخَد همذهِ ػَم ضشٍست پيذا هيوٌذ وِ خْت سػبيدت ضدَاثط ّدش هحديط ػدالٍُ ثدش
لبًَى ،اخالق تب چِ هيضاى ًمؾ ايفب هيوٌذ چشا وِ ًفغ لبًَى اًؼطبفپزيش ًيؼت ٍ سػبيت آى ّوشاُ ثب تىلّف اػتٍ ،لي ثدب سػبيدت

اخالق هوىي اػت لبًَى پزيش ثَدى ٍ سػبيت ضَاثط لبًًَي ًِ تٌْب هـمتي ًذاؿتِ ثبؿذ ثلىِ حالٍت ٍ ؿديشيٌي خدبف خدَد سا ثدِ
دليل ًتبيح سضبيتجخؾ آى سا داسد .اص ايي سٍػت وِ لبًًَوٌذي ثب اخالق ساثطِ هؼتمين پيذا وشدُ ٍ هحتَاي لبًَى دس ّدش هحيطدي
چگًَگي اخالق حشفِاي آى هحيط سا ًيض هَخت ٍ هذٍى هيگشداًذ.
دس هيبى هشاوض هختلف هْوتشيي ثخـي وِ اص ّش خْت دس سؿذ ،تَػؼِ ٍ تشٍيح ػَاهل پيـشفت ّش خبهؼِاي تأثيشگزاس هيثبؿذ
هشاوض آهَصؿي خلَكبً هشاوض آهَصؽ ػبلي ّش وـَس اػت ٍ سػبيت ؿشايط ٍ ػَاهلي وِ خْت دػتيبثي ثِ اّذاف دس ايٌگًَِ هشاوض
ًمؾ داسد ويفيت حيَس اص خْت ظبّش ٍ ًَع پَؿؾ اػت .چشا وِ اص خولِ ػَاهل دخيل دس ايدبد آساهدؾ سٍحدي ٍ سٍاًدي ٍ ًظدن
هدوَػِ ّب ٍضؼيت پَؿؾ افشاد هختلف دس ايٌگًَِ هحيطّبػت .لبثل روش اػت وِ ًَع لجبع ثشاي صًبى ًـدبًگش ؿخلديت ٍلدبس ٍ
هتبًت صًبًِ آًْبػت ٍ ثشاي هشداى ًـبًِ خَؽ ػليمگي ،آساػتگي ٍ پبيجٌذي ثدِ اكدَل هحديط اختودبػي ،خلَكد ًب هحديط ودبس ٍ
آهَصؽ ٍ ػليالخلَف هحيط ػلوي فيالٌفؼِ هحيطي ثؼيبس هٌبػت خْت تجلَس ؿخليت اختوبػي اًؼبًْبػت.
در پژٍّص تعول آهذُ در تيص از  6:1داًطگاُ در کطَرّاي هختلف جْاى اکثريت قرية تِ اتفاق داًطگاّْا داراي ضوَات ًوَ
خاظ ٍ ٍيژُ پَضص هتٌاسة تا هحي آهَزش هيتاضٌذً .کتِاي کِ قاتل تأهل است ايي کوِ در هحوي هدوذآ آهوَزش ٍ تعلوين در
ّرکجاي جْاى هي تَاًين هَارد هطترک را جستجَ کٌين ٍ آى کيفيت پَضص حرفِ اي هٌاسوة توا هحوي درآ ٍ توذريو ٍ ٍجوَد
دستَرالعول هتٌاسة تا آى هيتاضذ .علت ٍ ضرٍرت ضَات هٌذي ايي هحي ًِ تٌْا تور تاٍرهٌوذي تور اغوَز ارزضوي کوِ حواکي از
جْاىتيٌي آًْاست هيتاضذ ،تلکِ اکثريت آًْا تر اساآ ًَ ضرٍرتّاي هحيطي ٍ ايوٌي ٍ آراهص رٍحي ٍ رٍاًي هتٌاسة تا پيطرفت
کار پايثٌذي تِ ضَات خاظ پَضص را السام هي دارًذ ٍ چگًَگي ٍضعيت ظاّري را ترخاستِ از ضأى هحي علن ٍ فرٌّگ خاظ هحي
آهَزضي ٍ جلة رضايت عَاهلي کِ در هحي هطغَز تعلين ٍ ترتيت هيتاضٌذ ،هيداًٌذ ٍ از ّوِ هْنتر ايٌکِ در ّر جاهعوِ اًسواًي،

رعايت ًظن ،ضاتطِ ،قَاًيي تَهي ٍ خاظ ّر هجوَعِ در اٍلَيت اهَر جْت دستياتي تِ اّذاف خاظ ٍ کارٍيژُ هجوَعِ ضرٍري است ٍ
ثبلؼىغ لبًَى گشيضي هـخلِ اًؼبًْبيي اػت وِ َّيت ٍ ؿخليت آًبى ثِ داليل هختلف ثجبت ًذاؿدتِ ٍ ػَالدت صؿدت ٍ ًبپؼدٌذ
ػلت آػبيؾ ٍ اهٌيت فىشي ٍ خؼوي وِ ػذم دػتيبثي ثِ اّذاف سا ثِ دًجبل داسد سا ثشاي خَد اهتيبص ٍ تفبخشي هحؼَة هيوٌذ ٍ
تَػط ايٌگًَِ اؿخبف سػبيت حمَق خوؼي وِ اص خولِ آًْب ػذم ػلت آػبيؾ اص هحيط اػت ثِ فشاهَؿي ػپشدُ ؿدذُ اػدت ودِ
طشد ؿذى اص هحيط ػبلجت اهَس ايٌگًَِ افشاد اػدت ٍ دقيداً يکي از علتّاي ضَات هَجوَد اعون از ضوَات آهَزضوي ،پژٍّطوي ٍ
فرٌّگي در داًطگاّْا تِ دليل هطخع تَدى چگًَگي ٍ کيفيت ترخَرد تا ايٌگًَِ افراد هيتاضذ کِ در عذم رعايت حدوَق جوعوي ٍ
عَاهلي کِ هَجثات دستياتي تِ اّذاف جوعي را هَجة هيضًَذ تراي آًْا اهري عادي تلدي هيضَد ٍ فد قاًَى ٍ ضَات هَجَد است
کِ راُ غحيح را تراي آًاى ًواياًگر است.

لبثل روش اػت وِ ػاللوٌذاى ثشاي دػتيبثي ثِ ضَاثط پَؿؾ دس داًـگبّْب دس كَست توبيل هديتَاًٌدذ اص طشيدك ( Student

 )hand bookهَخَد دس ػبيت داًـگبّْب ٍ يب ( )Student dress codeهطلغ ٍ آگبُ گشدًذ.
دس ًَؿتبس حبضش وِ دس دٍ ثخؾ ٍ ثب ّذف آگبّي ،ثْشُگيشي اص تددبسة ٍ ويفيدت ضدبثطِهٌدذي داًـدگبّْبي خْدبى دس اهدش
پَؿؾ دس داًـگبّْب ٍ هحيط ػلوي ،آهَصؿي آهبدُ گشديذُ اػت؛ ثشخي ًىبت لبثل روش اػت:
 -6دس حذ اهىبى ػؼي گشديذُ وِ دس تشخوِ سٍيِ هـتشن سػبيت گشدد ٍ .اص تلخيق هطبلت خَدداسي ٍ ػديي هطبلدت هَخدَد
اًتخبة ٍ تشخوِ گشدد.
 -4دس ثشخي هَاسد ػوذاً اص ٍاطُّبي اًگليؼي ثشاي فْن ثْتش ثْشُ گشفتِ ؿذُ هبًٌذ ٍاطُ اػتبًذاسد ،هؼيبس ٍ...
ً -3ىتِ هْن ايٌىِ دس هيبى داًـگبّْبي هختلف ضَاثط ٍ ًَع پَؿؾ ثشخي اص داًـگبّْبي پضؿىي ًيض آٍسدُ ؿذُ اػت ؿدبيذ
دس رّي ػضيضاى هخبطت ايٌگًَِ تذاػي گشدد وِ ًَع پَؿؾ دس داًـگبّْبي پضؿىي ثِ دليل كشفبً سػبيت ثْذاؿت هيثبؿذ .ثلِ ،اهب
ثب ػٌبيت ثِ هتي ضَاثط ايٌگًَِ داًـگبّْب ػيبى هيگشدد وِ ثشخي اص ضَاثط ثِ دليل ايي ٍيظگي اػت اهب ثؼيبسي اص لَاًيي ،ضَاثط
ٍ ٍاطُ ّب حتي دس ايٌگًَِ داًـگبّْب ثِ دليل سػبيت ػفت ػوَهي ٍ ٍلبس ٍ ػٌگيٌي ٍ التيبي هحل حشفِاي هيثبؿذ ًِ .كشفبً سػبيت
ثْذاؿت ،خوالتي اص ضَاثط ايٌگًَِ داًـگبّْب هبًٌذ ٍ ....ضؼيت ظبّشي يىي اص ػَاهدل خلدت اطويٌدبى ثيودبساى اػدت  ...خَيدذى
آداهغ هوٌَع  ...پَؿيذى لجبعّبي هحشن خٌؼي ثِ ػٌَاى دػَت اص افشاد  ....پَؿيذى لجبعّدبي ًبهٌبػدت اص اػودبل ًبهٌبػدت ٍ
صؿت ٍ تَّييآهض تلمي هيؿَد .داًـدَيبى دس خبسج اص داًـگبُ الصم اػت سػبيت پَؿؾ سا ثىٌٌذ چَى ًوبيٌذُ داًـگبُ ّؼتٌذ ٍ...
ال ػدٌخيتي ثدب
ًـبى اص كحت هذػبػت وِ هحيط داًـگبُ كشف ًب هحيط دسػي تؼلدين ٍ آهدَصؽ ٍ پدظٍّؾ ٍ تحميدك اػدت ٍ اكد ً
خلَُ گشي اص طشيك پَؿؾ ًبهٌبػت ًذاسد ًِ تٌْب ايي اػوبل خالف ػشف وليِ خَاهغ ػبلن اًؼبًي اػت ثلىِ طجك ضَاثط داًـگبّْب
ًيض هشدٍد هيثبؿذ ٍ تب حذي وِ دس ثؼيي اص داًـگبّْب ضَاثطي ثؼيبس ،ػخت اص خولِ:
 ...ثب توبهي داًـدَيبى دس كَست تخلف اص لَاًيي ثشخَسد خَاّذ ؿذ.
 ...حذاوثش اػتبًذاسدّبي ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػوبل خَاّذ ؿذ.
 ...پَؿددددددددددددؾ لجددددددددددددبعّددددددددددددبي ًبهٌبػددددددددددددت هوٌددددددددددددَع هدددددددددددديثبؿددددددددددددذ ٍ...
ثِ اخشا گزؿتِ ؿذُ اػت.
 -2خْت اطالع دس ثخؾ« »hand bookداًـگبّْب ،ضَاثط هختلفي آٍسدُ ؿذُ اػت ٍ هب ثِ دليل هطلت هَسد ًظش فمط ثخؾ پَؿؾ آى
يؼٌي « »student dress codeسا اًتخبة ٍ تشخوِ وشدُاين.

 -5ػالٍُ ثش ضَاثط ثيؾ اص  23داًـگبُ هٌتخت اص وـَسّبي هختلف اص خولِ آهشيىب ،اًگليغ ،تبيلٌذ ،فشاًؼِ ،اػدتشاليب ،پبوؼدتبى ،تشويدِ،
آلجبًي ٍ ...لَاًيي پَؿؾ وـَس ايشاى ًيض دس اًتْب آٍسدُ ؿذُ اػت وِ خْت اطالع ػاللوٌذاى ضَاثط پَؿدؾ دس ثخدؾّدبي هختلدف آهدَصؽ
ػبلي ايشاى ؿبهل :هػَتات ضَراي عالي اًدالب فرٌّگي وِ ثشاي ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسيٍ ،صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهدَصؽ پضؿدىي ٍ
داًـگبُ آصاد اػالهي الصماالخشا هيثبؿذ.
دس اًتْبي والم الصم اػت اص ػشوبس خبًن دوتش هظگبى ػخبيي ٍ آلبي داٍد آؿدَسي ودِ دس تشخودِ ايدي اثدش ّوچٌديي هؼبًٍدت
فشٌّگي داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاى وِ دس گشدآٍسي آى هب سا يبسي ًوَدُاًذ تـىش ٍ لذسداًي داؿتِ ثبؿين.
دس پبيبى اهيذ اػت وِ ثب ثْشُگيشي اص تدبسة ديگشاى ٍ دلت ًظش ٍ تأهل دس چگًَگي ؿديَُّدبي هختلدف ثدشاي استمدبء ويفدي،
هحيطّبي آهَصؿي در راستاي تْثَدتخطي اخالق داًطجَيي ٍ خػَغاً تْثَد ٍضعيت داًطجَياى از جْت کيفيت ظاّري حضَر توا

رعايت ايجاد هَازًِ تيي قاًَى ٍ اخالق دس دػتيبثي ثِ اّذاف همدذع ًظدبم خوْدَسي اػدالهي ودِ ّوبًدب تشثيدت ًؼدلي ؿبيؼدتِ،
هؼئَليت پزيشًَ ،آٍس ،خالّق ،هَفك ٍ ػشافشاص ثشاي سػبًذى ايشاى اػالهي ثِ للِّبي سفيغ افتخدبس ٍ ػدشثلٌذي اػدت لدذهي ّشچٌدذ
ًبچيض ثشداؿتِ ثبؿين.

ًيزُقَي

ثؼذ اص پيشٍصي اًمالة اػالهي دس وـَس هب ػبصهبىّبًْ ،بدّب ٍ ؿَساّبي هختلفي فؼبليت خَد سا آغبص ًوَدًدذ ودِ فلؼدفِ تـدىيل
اييگًَِ هشاوض ػيبػت گزاسي ،تذٍيي لَاًيي ،ساّجشدّب ٍ تلَيت ساّىبسّبي اخشايي دس هشاوض آهَصؿي  -ػلوي هيثبؿدذ .دس ٍالدغ
ٍظيفة ايي هشاوض آى اػت وِ دس سًٍذ آهَصؿي وـَس تغييشات ثٌيبديي هَسد ًيبص سا پديؾثيٌدي ٍ پدغ اص اسائدِ ٍ تلدَيت آًْدب سا
ًْبديٌِ ػبصًذ.
اص خولِ ايي هشاوض وِ دس ايي خلَف فؼبليت هيًوبيٌذ ٍ ّذف اكلي آًْب اػالهي ؿذى لَاًيي ٍ تذٍيي آيييًبهِّدبي هختلدف
دس داًـگبّْب ٍ هشاوض آهَصؿي دس اثؼبد گًَبگَى اػت ضَراي عالي اًدالب فرٌّگي ٍ ؿَساّبي الوبسي آى هيثبؿدذ .دس ايٌددب
لجل اص ثيبى لَاًيي هلَة ؿَساي ػبلي پيشاهَى «حدبة ٍ ػفبف» ثشاي هشاوض داًـگبّي ثِ دليل ضشٍست ؿدٌبخت خبيگدبُ ايدي
ؿَسا پيـيٌِاي آهذُ اػت.

ًگاّيتِتاريخچِ
ضَرايػالياًقالبفزٌّگي

پاطٍظي اًمالة قىَّوٌس اؾالهي زض ثْوي  ٍ 6353ثاسًجبل آى اؾاتمطاض ًؾابم خوْاَضي اؾاالهي خابيگعيي ًؾابم
ؾتوكبّي پْلَي تغااط ٍ تحَل ثٌابزيي زض فطنِ ّبي گًَبگَى اختوبفي ضا ايدبة هي واطز نطاواِ تحاَل زض ًؾابم اظ
عطيك تحَل زض ثٌابزّب ٍ ؾبذتبضّب تحمك هي يبثاس .زض اياي ضاؾاتب همَداِ «يطٌّا » اظ خبيگابُ ٍياػُ ٍ پبيگابُ هوتابظي
ثطذَضزاض اؾت ٍ تهَض تغااط ثٌابزيي زض ًؾبم ثسٍى تغااط زض يطٌّ

حبون ثط آى  ،تهَضي ًبهوىي اؾت.

نسٍض پابم ًَضٍظي اهبم ذواٌي(ضُ) زض اٍل يطٍضزيي  6353ضا ثبيس ًمغِ فغفي زض تبضيد اًماالة يطٌّگاي زاًؿات
ايكبى زض ثٌس يبظزُ ايي پابم ثط ضطٍضت ايدبز «اًمالة اؾبؾي زض زاًكگبُّبي ؾطاؾط وكَض»« ،تهافاِ اؾابتاس هاطتجظ ثاب
قطق ٍ غطة» ٍ «تجسيل زاًكگبُ ثِ هحاغي ؾبدن ثطاي تسٍيي فلَم فبدي اؾالهي» تأواس وطزًس.
قَضاي اًمالة ثِ زًجبل هاللبت ثب اهبم(ضُ) زض ثابًاِ  53/6/43ذَز همطض وطز وِ زاًكگبُ الظم اؾات اظ حبدات ؾاتبز
فولابتي گطٍُّبي گًَبگَى ذبضج قَز؛ ٍ ًؾبم آهَظقي وكَض ثطاؾبؼ هَاظيي اًمالثي ٍ اؾالهي عطحضيعي قاَز .پاؽ
اظ تقغال ضؾوي زاًكگبُّب ،اهبم ذواٌي(ضُ) زض  53/3/43يطهبًي ضا هجٌي ثط تكىال ؾتبز اًمالة يطٌّگي نبزض ًوَزًس.
ؾتبز اًمالة يطٌّگي عجك يطهبى اهبم(ضُ) هلعم ثَز وِ زض ثطذَضز ثب هؿبيل زاًكگبّي يقبداتّابي ذاَز ضا ثاط نٌاس
هحَض هتوطوع

وٌس:

 -6تطثات اؾتبز ٍ گعيٌف ايطاز قبيؿتِ ثطاي تسضيؽ زض زاًكگبُ ّب
 -4گعيٌف زاًكدَ
 -3اؾالهي وطزى خَ زاًكگبُ ّب ٍ تغااط ثطًبهِّبي آهَظقي زاًكگبُ ّب ،ثاب اياي ّاسف واِ هحهاَل وابض آًْاب زض
ذسهت هطزم لطاض

گاطز.

ثط ايي اؾبؼ ،ؾتبز اظ نبحجٌؾطاى هرتلف زفَت ثِ ّوىابضي ًواَز ٍ زض اٍدااي گابم گاطٍُّابي ثطًبهاِ ضياعي زض
ضقتِّبي پعقىي ،يٌي ٍ هٌْسؾي ،فلَم پبيِ وكابٍضظي ،فلاَم اًؿابًي ٍ ٌّاط تكاىال قاس .اظ آًدابيي واِ هاسيطيت
زاًكگبُّب زض گصقتِ ّوبٌّ

ثب يطٌّ

اؾالهي خبهقِ ًجَز ،ثبيس تغااطاتي زض هاسيطيت زاًكاگبُّاب ثاِ فوال هايآهاس،

ؾبظهبى زاًكگبُّب ثبيس زگطگَى هيقس ٍ هْوتط اظ ّوِ ،هحاظ زاًكگبُ ّب اؾالهي هيقس .ثطاي ايي هٌؾاَض ،وواتاِاي زض
ؾتبز ثب فٌَاى «وواتِ اؾالهي وطزى زاًكگبُّب»  ،تكىال

قس.

ثطاؾبؼ ههَثِ خلؿِ  234هَضخ  31/5/62قَضاي فبدي اًمالة يطٌّگي« ،قَضاي اؾالهي قسى» هطاواع آهَظقاي
ثِ هٌؾَض تسٍيي ؾابؾتْبي الظم ثطاي اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ هطاواع آهَظقاي ،تاسٍيي ضاّجطزّابي (اؾاتطاتػيّابي)
هٌبؾت ثطاي اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظقي ثط هجٌبي يبيتِّبي هَخَز ٍ پػٍّكْبي ًَيي ٍ ًؾبضت ثطاخاطاي
نحاح ههَثبت هطثَط ثِ اؾالهي قسى زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظقي ثب فٌبيت ثِ زيسگبُّبي همبم هقؾن ضّجاطي تكاىال
قسٍ .ؽافِ قَضاي اؾالهي قسى تسٍيي انَل حبون ٍ ؾابؾتّبي ضاّجطزي زض ضاؾتبي اؾاالهي قاسى زاًكگبّْبؾات.
ايي قَضا ثط اؾبؼ آيايًبهِ ههَة  242هَضذة  33/5/63قَضاي فبدي اًمالة يطٌّگي ،عي خلؿبتي «انَل حبون ثط
زاًكگبُ اؾالهي» ٍ «ؾابؾتّبي ضاّجطزي اؾالهي قسى هطاوع آهَظقي» ضا شيل  1هؤدفِ اؾتبز ،زاًكدًَ ،ؾبم ثطًبهِضيعي
يطٌّگي ،هتَى ٍ ثطًبهِضيعي زضؾيً ،ؾبم ثطًبهِضيعي آهَظقي ٍ پػٍّكاي ٍ هاسيطيت تهاَيت واطزُ اؾات .ثطاؾابؼ
انَل ولي حبون زض قَضاي فبدي زض ضاؾتبي زؾتاجبثي ثِ اّساف هَضز ًؾط ،الظم اؾت زض تسٍيي ؾابؾتّابي ضاّجاطزي
ؾابؾتّب ثِ گًَِاي عطاحي ٍ تٌؾان گطزًس وِ ظهاٌِ ّب تحمك زاًكگبُ اؾالهي ثط اؾبؼ انَل حبون ثط زاًكگبُ اؾالهي
يطاّن گطزز.
ثط ايي اؾبؼ ،اظ خولِ ؾابؾتّبي ضاّجطزي ههَة زض قَضاي فبدي هؤدفِ ًؾبم ثطًبهِضيعي يطٌّگاي زض زاًكاگبّْب
فجبضتٌس اظ :زض «احاب ٍ حفؼ ٍ تطٍيح يطٌّ

انال اؾالم زض هحاظّبي فلوي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي وبضآهس ٍ ّوبٌّ

ثب قئَى هحاظّبي فلوي» ٍ تَخِ ثِ حفؼ ففبف زض هطاوع آهَظقي ثِ ٍيػُ تٌؾان ضٍاثظ ثاي زاًكادَيبى زذتاط ٍ پؿاط

ٍ ...هيثبقس .ثط ايي هجٌب خْت اخطاياي قاسى ههاَثِ  263قاَضاي فابدي هَضذاِ  31/66/62واِ اناَل ٍ هجابًي ٍ
ضٍـّبي اخطايي گؿتطـ يطٌّ

ففبف زض قَضاي فبدي ثِ تهَيت ضؾاسُ اؾت.

زض هَضذة  83/5/2ههَثِ  511قَضاي فبدي وافات «ضاّجطزّبي گؿتطـ يطٌّ

ففبف» هيثبقس ضا تهاَيت ٍ ثاِ

هطاوع هطتجظ اظ خولِ زاًكگبّْب خْت ثطًبهِضيعي اثالك ًوَز.
لبثل شوط اؾت وِ لجل اظ تكىال قَضاي اؾالهي قسى زاًكاگبّْب زض تابضيد  31/5/62لاَاًاي هاطتجظ ثاب ففابف ٍ
حدبة زض قَضاي فبدي ثِ تهَيت ضؾاسُ اؾت وِ ثِ زدال ضفبيت تطتات تبضيد تهَيت لاَاًاي اثتاسا لاَاًاي ههاَة
قَضاي فبدي زض تبضيد ( )12/5/6خلؿِ  ٍ 43ههَثِ خلؿِ  646هَضذاة ( )6311/5/1آٍضزُ قاسُ اؾات ٍ زض ازاهاِ
ههَثبت قَضاي اؾالهي قسى زاًكگبُ آهسُ اؾت ٍ زض پبيبى زض ثرف ضواوِ ،ثِ زدال ضطٍضت ثبظًگطي لَاًاي پَقف
زض زاًكگبّْب ٍ زض تىوال لَاًاي ههَة ٍ هَخَز ثِ ًؾط هيضؾس الظم اؾت لَاًاي ،ثِ عاَض قافبفتاط ٍ خعئاي ثاابى
گطزز تب ههبزيك آى ضٍقي ٍ لبثل اخطا ثبقس تب ظهبى ٍاوبٍي ٍ ثطضؾي وبضقٌبؾبًِ خْت تىوال لَاًاي ثِ ًؾط هايضؾاس
اضبيِ وطزى تجهطُاي ثِ هبزُ  1زض ثٌس (ز) ثِ عَض هَلت هب ضا ثِ ّسف ًعزيه گطزاًس.

آيييًاهِاًضثاعيداًطدَياىداًطگاّْاٍهؤسساتآهَسشػالي



هصَب تيست ٍ ًْويي خلسِ
هَرخ  68;9/:/6ضَراي عالي اًقالب فزٌّگي
تاريد اتالغ ، 6312/5/44 :ضوارُ اتالغ / 6343 :زـ


هادٓ:6کليات

زاًكدَ هىلف اؾت زض توبم هست تحهال ،وابضآهَظي ،وابضٍضظي ،زؾاتابضي ،ثبظزياس فلواي ٍ ًااع زض ذَاثگابُ ٍ
ثرفّبي قجبًِضٍظي زاًكگبُ ٍ ّطخب وِ ثِ فٌَاى زاًكدَ حضَض زاضز آيايًبهِ اًضجبعي ضا ضفبيت ًوَزُ ٍ فولاي واِ
ذالف قئَى ٍ حاثابت زاًكدَي زاًكگبُ خوَْضي اؾالهي ٍ ًبلم ايي آيايًبهِ ثبقس اًدبم ًسّس.
هٌؾَض اظ زاًكگبُ زض ايي آيايًبهِ ولاِ هؤؾؿبت آهَظـ فبدي اؾت وِ هساضن ضؾوي ثبالتط اظ زيپلن نبزض هيًوبياس
ٍ هٌؾَض اظ زاًكدَ ًاع يطزي اؾت وِ زض زاًكگبُ تحهال هيوٌس.




هادٓ :2حذٍداختياراتٍٍظايفکويتِاًضثاعي[1]29

.http://www.iranculure.org
] -29[1دس ايٌدب كشفبً ثخـي اص هبدُ چْبسم وِ هشتجط ثب ثحث اػت آٍسدُ ؿذُ اػت.

آيييًاهِحفظحذٍدٍآداباسالهي
درداًطگاُّاٍهَسساتآهَسشػالي



هصَب يکصس ٍ تيست ٍ يکويي خلسِ هَرخ ; 68;;/:/ضَراي عالي اًقالب فزٌّگي
ضوارُ اتالغ / 6>1= :ز ش  ،تاريد اتالغ6311/5/1 :

فصلاٍل

حفظ حسٍز اذالق اسالهي زر تزذَرزّا ٍ هعاضزتّا:
 .6زاًكدَيبى ظى ٍ هطز الظم اؾت زض والؼ ّبي زضؼ زض زٍ ضزيف خساگبًِ ثٌكاٌٌس.
* تثصزُّ :طگبُ زض زاًكگبّي خسا وطزى والؼ ّبي هرهَل ظًبى ٍ هطزاى هاؿط ثبقاس ٍ هكاىلي اظ دحابػ ثَزخاِ ٍ
وافات تحهال ثِ ٍخَز ًابٍضز والؼ ّب ثبيس خسا ثبقس.
 .4زض ثاوبضؾتبى ّبي آهَظقي ثبيس وَقف قَز وِ ثِ تسضيح ثرف ّبي ثاوبضاى ظى ٍ هاطز اظ يىاسيگط خاسا ثبقاسٍ ،
ّوچٌاي ّط خب هاؿط اؾت زض اتبق ّبي فول اظ اذتالط ظى ٍ هطز ذَززاضي قَز ٍ حتي ادومسٍض اظ وبزض پطؾتبضي ظى
ثطاي ظًبى ٍ هطزاى اؾتفبزُ قَز ٍ هؿبئل قطفي ضفبيت گطزز.
 .3زض آظهبيكگبُ ّب ٍ ثرف ّبي تعضيمبت ّطگبُ ثطاي تعضيك ٍ پبًؿوبى ّ ،ن هترهم هطز ثَز ٍ ّان هترهام ظى ،اظ
هترهم هطزثطاي ثاوبضاى هطز ٍ اظ هترهم ظى ثطاي ثاوبضاى ظى اؾتفبزُ قَز.
 .2زض هحل ّبي تطزز ٍ ًهت افالًبت زض زاًكگبُ ّبّ ،طگبُ احتوبل اظزحبم ضٍز ،ثبيس هحل ّابي خساگبًاِ ثاطاي ظًابى ٍ
هطزاى زض ًؾط گطيتِ قَز

 .5الظم اؾت وِ زاًكدَيبى ظى ٍ هطز اظ آظهبيكگبُ ّب ٍ وبضگبُ ّب ٍ ؾابدي ّابي تكاطيح ٍ اتابق وابهپاَتط ٍ غااطُ حتاي
ادومسٍض زض ًَثت ّبي ذبل ٍ ثِ عَض خساگبًِ اؾتفبزُ وٌٌس
 .1ؾبدي ّبي عطاحي ٍ هسل آتلاِ ّب ٍ ذَز هسل ّب ثبيس هٌغجك ثب قئَى اؾالهي ثبقس ٍ هحاظ وابض حتاي ادوماسٍض ثاطاي
ظًبى ٍ هطزاى خسا ثبقس
 .3زاًكدَيبى ظى ٍ هطز الظم اؾت زض گطٍُ ّبي هدعا ثِ وبضّبي گطٍّي زاًكدَيي اظ لجال اًدبم پطٍغُ ّاب ٍ عطاحاي ٍ
وبضّبي فولي ٍ هبًٌس آى ثپطزاظًس ،هگط ايٌىِ هدعا وطزى ظى ٍ هطز هٌدط ثِ هرتل قسى وبض تقغالي آى گطزز.
 .8زاًكگبُ ّب ثبيس تساثاطي اتربش وٌٌس تب زض هحاظ ّبي ازاضي ثب تَخِ ثِ اهىبًابت هَخاَز اظ اذاتالط غاطضاطٍضي ظى ٍ
هطز تب خبيي وِ هٌدط ثِ اذتالل ٍ تقغال وبضّب ًكَز خلَگاطي ثِ فول آٍضًس.
 .3هؿئَالى هطز ثبيس اظ هٌكابى هطز اؾتفبزُ وٌٌس.

 .63زض آى لؿوت اظ زاًكگبُ ّب وِ فوَم هطاخقِ وٌٌسگبى هطز ّؿتٌس اظ لجال ذَاثگابُ ّاب الظم اؾات اظ وبضهٌاساى هاطز
اؾتفبزُ قَز زض آى لؿوت وِ هطاخقِ وٌٌسگبى ظى ّؿتٌس اظ وبضهٌساى ظى.
 .66اهبوي فوَهي هبًٌس لطائت ذبًِ ،وتبثربًِ ٍ ذَاثگبُ ّب ٍ اتبق ّبي غصاذَضي ثبيس اظ ثطاي ظًبى ٍ هطزاى خسا ثبقس ياب
ثطاي ّط خٌؽ اظ ًَثت خساگبًِ اؾتفبزُ قَز.
تثصزُ :ثطاي اهبوي ٍضظقي ًَثت اؾتفبزُ هطزاى ثبيس خسا اظ ًَثت ظًبى ثبقس.

 .64ضٍاثظ هابى اؾتبزاى ٍ زاًكدَيبى ٍ وبضهٌساى ثبيس هغبثك ثب همطضات زاًكگبّي ٍ ضَاثظ اذالق اؾالهي ثبقس ٍ ّطگابُ
وؿي ذالف آى ضا هكبّسُ وطز ثٌبثط انل ًْي اظ هٌىط ثِ هترلفبى تصوط زّس ٍ اگط تصوط اٍ هَثط ٍالـ ًكس هطاتات ضا ثاِ
همبهبت هؿئَل زاًكگبُ اعالؿ زّس

ج) ترلفبت ؾابؾي ٍ اذاللي
/8ج -عسم رعايت پَضص اسالهي

 .63ظًبى زض هحاظ وبض ٍ تحهال ثبيس اظ پَقف اؾالهي اؾتفبزُ وٌٌس ٍ اظ پَقاسى دجبؼ ّبي تٌا

ٍ ظًٌاسُ ٍ آضاياف ٍ

تجطج پطّاع وٌٌس ٍ هطزاى ًاع ًجبيس اظ دجبؼ ّبي ظًٌسُ اؾتفبزُ وٌٌس.
 .62هؿئَل اخطاي ايي آئاي ًبهِ ضٍؾبي زاًكگبُ ّب ٍ هساضؼ فبدي ذَاٌّس ثَز وِ هي تَاًٌس ثب ووه وواتِّبي اًضاجبعي
يب ّابت ّبي ضؾاسگي ثِ ترلفبت ازاضي ثِ ترلفبت ضؾاسگي ًوبيٌس.
*تذکز :يهَل ثقسي ايي آئاي ًبهِ هتقبلجب ثِ تهَيت قَضاي فبدي ذَاّس ضؾاس

هتيهصَتِضَرايػالياًقالبفزٌّگي


آيييًاهِاًضثاعيداًطدَياى


خوَْرياسالهيايزاى


«هصَب سيصس ٍ پٌداُ ٍ چْارهيي خلسِ
هَرخ  ٍ 68<9/19/71سيصس ٍ پٌداُ ٍ ّطتويي خلسِ هَرخ  68<9/;/69ضَراي عالي اًقالب فزٌّگي
تاريد اتالغ ،68<9/1:/17 :ضوارُ اتالغ/66;9 :زش

هبدُ  -7وليبت:

ثب تَخِ ثِ لساؾت فلن ٍ اذالق ٍ هحاظّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي زض قطؿ هجاي ٍ حىَهت اؾالهي ٍ ضطٍضت زيبؿ
ٍ حطاؾت اظ حمَق فوَهي زاًكدَيبى ،زاًكدَ هىلف ٍ هَؽف اؾت زض عَل ظهبى تحهال ٍ زض ّاط هحااظ افان اظ
زاًكگبُ ٍ ذبضج اظ زاًكگبُ اظ اضتىبة ّط فول وِ ذالف قئَى ٍ حاثابت زاًكدَ افن اظ زاًكدَي زاذل يب ٍاثؿتِ ياب
ذبضخي ثبقس ،ذَززاضي

وٌس[1]30.

د  -تخلفبت اخاللي:

 /8ز  -عسم رعايت پَضص اسالهي يا استفازُ اس پَضص يا آرايص هثتذل.

] - 30[1خْت يبدآٍسي كشفبً ثخؾّبي هشثَط ثِ پَؿؾ داًـدَيبى اص ايي آيييًبهِ آٍسدُ ٍ اص روش ديگش ثخؾّب ٍ ػٌبٍيي خَدداسي ؿذُ اػت.

هٌاتغ
.6

داوشگاٌ گريهييل شمالي (آمريکا)

.4

داوشگاٌ آکسفًرد (اوگليس)

.3

داوشگاٌ سيدوي (استراليا)

.2

داوشگاٌ ايالتي جىًب غربي ميسًري (آمريکا)

.5

کالج رابرت (ترکيٍ)

.1

داوشکدٌ آالسکا (آالسکا)

.3

داوشگاٌ کًيىسلىد (استراليا)

.8

داوشگاٌ ايالتي فلًريدا (آمريکا)

.3

داوشگاٌ ايالتي په (آمريکا)

www.ngu.edu
www.ox.ac.uk
www.usyd.ed.au
www.missouristate.edu
www.portal.robcol.k12.tr
www.akbible.edu
www.uq.edu.au
www.fsu.edu
www.psu.edu

 .63داوشگاٌ کيىگسييل تگساس (آمريکا)
www.tamu.edu

 .66داوشگاٌ مديريت ماَاريشي (آمريکا)
www.mum.edu

 .64مًسسٍ فىايري جًرجيا (آمريکا)
www.gatech.edu

 .63داوشگاٌ َارديه سيمًوس (آمريکا)
www.hsutx.edu

 .62داوشگاٌ الوگييد (آمريکا)
www.longwood.edu

 .65داوشکدٌ آله (آمريکا)
www.allen college.edu

 .61داوشگاٌ بريستًل (اوگلستان)
www.bristol.ac.uk

 .63داوشگاٌ تگساس (آمريکا)
www.utexas.edu

 .68داوشگاٌ کىت (اوگلستان)
www.kent.ac.uk

 .63داوشگاٌ کلمبس (آمريکا)
www.colstate.edu

 .43داوشکدٌي آلًرويا (آمريکا)
www.alvernia.edu

 .46داوشگاٌ ايالتي آلباوي (آلباوي)
www.asurams.edu

 .44داوشگاٌ ايالتي آدامس (آمريکا)
www.adasm.edu

 .43داوشگاٌ ييرجيىياي جىًبي (آمريکا)
www.svu.edu

 .42داوشگاٌ اَدِکًول آجاسيه (ويجريٍ)
www.ajasin.edu.ng

 .45داوشگاٌ ايالتي آرکاوساس (آمريکا)
www.astate.edu

 .41داوشگاٌ استمپ فًرد (بىگالدش)
www.su.edu

 .43داوشگاٌ باب جًوس (آمريکا)
www.bju.edu

 .48داوشگاٌ تکىًلًشي واوياوگ (آمريکا)
www.ntu.edu.sg

 .43داوشگاٌ ميشيگان شرقي (آمريکا)
www.emich.edu

 .33داوشگاٌ ايالتي لًيسياوا (آمريکا)
www.lus.edu

 .36داوشگاٌ آتالوتيک فلًريدا (آمريکا)
www.fau.edu

 .34داوشگاٌ آالباما (آمريکا)
www.ua.edu

 .33داوشگاٌ جًان بريگَام (ياحد آيداًَ) (آمريکا)
www.byui.edu

 .32داوشگاٌ بايلًر (آمريکا)
www.baylor.edu

 .35داوشگاٌ کًرول (آمريکا)
www.cornell.edu

 .31کالج کشايرزي آبراَام بالدييه (آمريکا)
www.abac.edu

 .33مؤسسٍي بيهالمللي فىايري سيريىدًَرن (تايلىد)
www.siti.uc.ac.th

 .38داوشگاٌ سىت لًييس (آمريکا)
www.slu.edu

 .33داوشگاٌ مجامع الُي جىًب غربي (آمريکا)
www.sagu.edu

 .23داوشگاٌ مسيحي آبيله (آمريکا)
www.acu.edu

 .26داوشگاٌ اليبرتي (آمريکا)
www.liberty.edu

 .24داوشگاٌ لًماليىدا (آمريکا)
www.llu.edu

 .23شًراي عالي اوقالب فرَىگي
www.iranculture.org

