
 آييٓ ٔبِٗ ٔسٖٛ تبعيظ ٚثٙشٖ ثشداسٞ ثيّبسعتبٔٙب

 :تؼبسيف- فقً اٚي

ثيّبسعتبْ يه ِؤعغٗ پضؽىٝ اعت وٗ ثب اعتفبدٖ اص اِىبٔبت تؾخيقٝ، دسِبٔٝ، ثٙذاؽتٝ، آِٛصػ ٚ - 1ِبدٖ 

. گشدد پژٚ٘ؾٝ ثٗ ِٕظٛس دسِبْ ٚ ثٙجٛدٜ ثيّبساْ عشپبيٝ ٚ ثغتشٜ ثقٛست ؽجبٔٗ سٚصٜ تأعيظ ِٝ

- داخٍٝ )ثيّبسعتبْ ػِّٛٝ يه ٚازذ ثٙذاؽتٝ ٚ دسِبٔٝ اعت ٚ ثبيذ زذالً داساٜ چٙبس ثخؼ ثغتشٜ - 1تجقشٖ 
٘بٜ پضؽىٝ  ٚ ثخؾٙبٜ آصِبيؾگبٖ، داسٚخبٔٗ، ساديٌٛٛژٜ، ٚ فٛسيت (اىفبي- صٔبْ ٚ صايّبْ - خشازٝ ػِّٛٝ 

٘بٜ ِشثٛىٗ پشٚأٗ تأعيظ ٚ  ٔبِٗ ٚ تغزيٗ وٗ ّ٘گٝ اخضاٜ اليٕفه ثيّبسعتبْ ثٛدٖ وٗ ىجك مٛاثو ٚ آييٓ (اٚسژأظ)

. ِغئٛي فٕٝ خذاگبٔٗ فبدس خٛا٘ذ گشديذ

ثيّبسعتبْ ته تخققٝ يه ٚازذ ثٙذاؽتٝ ٚ دسِبٔٝ اعت وٗ دس يه سؽتٗ تخققٝ يب فٛق تخققٝ - 2تجقشٖ 
. پضؽىٝ فؼبٌيت خٛا٘ذ ّٔٛد

٘بٜ ِقٛة  ظشفيت تخت% 20٘بٜ ػِّٛٝ ِٛظف ٘غتٕذ زذالً  ِؤعغيٓ يب ٘يئت ِذيشٖ ثيّبسعتبْ- 3تجقشٖ 
. ثيّبسعتبْ تست ِذيشيت خٛد سا ثٗ ثغتشٜ وشدْ ثيّبساْ داخٍٝ ٚ اىفبي اختقبؿ دٕ٘ذ

تختٙبٜ ِقٛة سا ثٗ ثخؼ % 10دأؾىذٖ ِشثٛىٗ / ثيّبسعتبٔٙبٜ ػِّٛٝ ِٛظفٕذ دس فٛست ٔيبص دأؾگبٖ - 4تجقشٖ 
. ثبؽذ ثٗ ثخؼ سٚأپضؽىٝ اختقبؿ دٕ٘ذ وٗ دس ايٓ فٛست سػبيت مٛاثو ِشثٛىٗ اٌضاِٝ ِٝ% 10عٛختگٝ ٚ 

ٚ ثٗ دأؾگبٖ يب  (ٚصاست)ٔبِٗ ثٗ ِٕظٛس اختقبس ثٗ ٚصاست ثٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىٝ  دس ايٓ آييٓ- 2ِبدٖ 

ٚ ثٗ وّيغيْٛ تؾخيـ اِٛس پضؽىٝ  (دأؾىذٖ/ دأؾگبٖ )دسِبٔٝ - دأؾىذٖ ػٍَٛ پضؽىٝ ٚ خذِبت ثٙذاؽتٝ 

ثب ) 1334 لبْٔٛ ِشثٛه ثٗ ِمشسات اِٛس پضؽىٝ، داسٚئٝ ٚ ِٛاد خٛسدٔٝ ٚ آؽبِيذٔٝ ِقٛة عبي 20ِٛمٛع ِبدٖ 
. ؽٛد گفتٗ ِٝ( ٘بٜ لبٔٛٔٝ پشٚأٗ)٘بٜ تأعيظ ٚ ِغئٛي فٕٝ  وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ ٚ ثٗ پشٚأٗ (افالزبت ثؼذٜ

: ثشداسٜ ؽشايو تأعيظ ٚ ثٙشٖ- فقً دَٚ

. ثبؽذ الذاَ ثٗ تأعيظ ٘ش ٔٛع ثيّبسعتبْ، ِٕٛه ثٗ وغت ِٛافمت افٌٛٝ ٚ اخبصٖ تأعيظ اص ٚصاست ِٝ- 3ِبدٖ 

ؽٛد وٗ فالزيت آٔٙب ىجك مٛاثو تؼييٓ ؽذٖ ثٗ تأييذ وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ  اخبصٖ تأعيظ ثٗ وغبٔٝ دادٖ ِٝ- 4ِبدٖ 
. سعيذٖ ثبؽذ

يىٝ فٛست زميمٝ ٚ يىٝ ثقٛست )تٛأذ زذاوثش دس دٚ ِؤعغٗ پضؽىٝ ثؼٕٛاْ ِؤعظ  ٘ش فشد ِٝ- 1تجقشٖ 
. ػنٛيت داؽتٗ ثبؽذ (زمٛلٝ

 (ٔقف ثؼالٖٚ يه)ِتمبميبْ تأعيظ ثيّبسعتبْ ثبيذ زذالً دٖ ٔفش ثٛدٖ ثيٛسيىٗ ؽؼ ٔفش اص اػنبء ِؤعظ - 2تجقشٖ 
- آصِبيؾگبٖ )اص گشٖٚ پضؽىٝ ٚ پيشاپضؽىٝ اص ِميغ وبسدأٝ ثٗ ثبال وٗ عٗ ٔفش آٔٙب ِؤعغبْ ٚازذ٘بٜ پبساوٍيٕيه 

. ٚ ثميٗ اص عبيش افشاد زميمٝ يب زمٛلٝ ثبؽٕذ (ساديٌٛٛژٜ- داسٚخبٔٗ 

اٌتسقيالْ گشٖٚ پضؽىٝ ٚ پيشاپضؽىٝ ثبؽٕذ، مًّٕب ٘ش فشد  داساْ ثيّبسعتبْ ثبيغتٝ اص فبسؽ دٚ عَٛ عٙبَ- 3تجقشٖ 

. داس ؽٛد تٛأذ زذاوثش دس دٚ ِؤعغٗ پضؽىٝ عٙبَ ِٝ

٘بٜ ِختٍف  أذاصٜ ثخؼ ثشداسٜ ٚ اداِٗ فؼبٌيت ثيّبسعتبْ ػِّٛٝ ٚ تخققٝ ِٕٛه ثٗ ساٖ ؽشٚع ثىبس، ثٙشٖ- 5ِبدٖ 
٘بٜ پيشاپضؽىٝ ٚ  ٘بٜ پضؽىٝ ٚ ثىبسگيشٜ ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ، ِغئٛالْ فٕٝ ثخؼ ثيّبسعتبْ ٚ فٛسيت

وبسوٕبْ پضؽىٝ ٚ پيشاپضؽىٝ خٛيبٜ وبس ثشاٜ تّبَ ثخؾٙبٜ ثيّبسعتبٔٝ پظ اص تقٛيت وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ ٚ اخز 

. ثبؽذ ٔبِٗ ِٝ ِدٛص٘بٜ الصَ اص ٚازذ٘بٜ ريشثو ٚصاست ٚ ثب سػبيت مٛاثو لبٔٛٔٝ ٚ ِمشسات ِٕذسج دس ايٓ آييٓ

. ثيّبسعتبٔٙب ثقٛست ؽجبٔٗ سٚصٜ ٚ ثب عٗ ٔٛثت وبسٜ اداسٖ خٛإ٘ذ ؽذ- تجقشٖ 

فذٚس ِدٛص ؽشٚع ثىبس ثيّبسعتبٔٙب ِٕٛه ثٗ ِؼشفٝ ِغئٛالْ فٕٝ ٚ عبيش افشاد فٕٝ ٚاخذ ؽشايو ثب ِذاسن - 6ِبدٖ 

دأؾىذٖ ٚ / دأؾگب٘ٝ خٙت وٍيٗ ٔٛثتٙبٜ وبسٜ ٚ ثشاٜ تّبِٝ ثخؾٙبٜ ثيّبسعتبٔٝ ثٗ ِؼبٚٔت دسِبْ دأؾگبٖ 
. ثبؽذ تأييذ فالزيت تٛعو وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ ِٝ



تّذيذ پشٚأٗ تأعيظ ٚ ِغئٛالْ فٕٝ ثش اعبط لبْٔٛ آِٛصػ ِذاَٚ خبِؼٗ پضؽىٝ وؾٛس ٚ مٛاثو اػالَ : تجقشٖ

. ثبؽذ ٔبِٗ ِٝ ؽذٖ اص عٜٛ ٚصاست ٚ ٔيض ِفبد ايٓ آييٓ

وبدس پضؽىٝ ٚ پيشاپضؽىٝ ثؼٕٛاْ ِغئٛي فٕٝ، % 50ِؼشفٝ زذالً  (ثشداسٜ ثٙشٖ)ثشاٜ اخز پشٚأٗ تأعيظ - 7ِبدٖ 
پضؽىبْ ّ٘ىبس ٚ پيشاپضؽىبْ اص دأؼ آِٛختگبْ گشٖٚ پضؽىٝ ٚ ٚاثغتٗ خٛيبٜ وبس وٗ دس ِشاوض دٌٚتٝ، خقٛفٝ، 

. ٘بٜ وبسٜ مشٚسٜ اعت خيشيٗ، ٔٙبد٘ب ٚ اسگبٔٙب ٘يچ ٔٛع فؼبٌيتٝ ٔذاؽتٗ ثبؽٕذ ثشاٜ تّبِٝ ٔٛثت

ِغئٛالْ پزيشػ ٚ ثبيگبٔٝ ثيّبسعتبٔٙب ثبيغتٝ اص ثيٓ افشاد خٛيبٜ وبس سؽتٗ وبسؽٕبعٝ يب وبسدأٝ ِذاسن - 8ِبدٖ 

٘بٜ  اٌزوش ثىبسگيشٜ افشاد عبيش سؽتٗ ٘بٜ فٛق اٌتسقيً سؽتٗ دس فٛست ٔجٛدْ فبسؽ)پضؽىٝ أتخبة ٚ ِؼشفٝ ؽٛٔذ 
 (گشٖٚ پضؽىٝ خٛيبٜ وبس ٔظيش پشعتبسٜ ثالِبٔغ اعت

ٚ وبدس پيشاپضؽىٝ وٗ دس  (ػِّٛٝ ٚ تخققٝ)سػبيت فؼبٌيت زذاوثش دٚ ؽيفت وبسٜ ثشاٜ وٍيٗ پضؽىبْ - 9ِبدٖ 
وٕٕذ اٌضاِٝ اعت ٚ ِدٛص فؼبٌيت ّ٘ضِبْ ثشاٜ دٚ ِسً دس يه ٔٛثت وبسٜ ثشاٜ افشاد فبدس  ثيّبسعتبْ فؼبٌيت ِٝ

ّ٘ىبسٜ داؽتٗ  (...دسِبٔگبٖ ٚ- اػُ اص ثيّبسعتبْ )تٛأذ ثب دٚ ِؤعغٗ دسِبٔٝ  گشدد، مًّٕب يه پضؽه زذاوثش ِٝ ّٔٝ
. ثبؽذ

دس ّ٘بْ ٔٛثت وبسٜ  (ِغئٛالْ فٕٝ ٚ پضؽىبْ ّ٘ىبس)وٕٕذ  پضؽىبٔٝ وٗ دس ثيّبسعتبْ فؼبٌيت ِٝ- 10ِبدٖ 
. تٛإٔذ دس ِشوض ديگشٜ فؼبٌيت ّٔبيٕذ ّٔٝ

ثؼٕٛاْ  (ػِّٛٝ ٚ ِتخقـ)ٔبِٗ اخشايٝ لبْٔٛ اخبصٖ تأعيظ ِيت دس ثىبسگيشٜ پضؽىبْ  سػبيت ِفبد آييٓ- 11ِبدٖ 
. ِغئٛي فٕٝ ٚ يب پضؽه ّ٘ىبس اص عٜٛ ِؤعظ يب ِؤعغبْ ٚ ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ اٌضاِٝ اعت

٘ب ٚ  ٘ب، دسِبٔگبٖ تٛإٔذ دس ثيّبسعتبْ ٘ب ّٔٝ دأؾىذٖ/ ٘ب  اػنبٜ ٘يئت ػٍّٝ تّبَ ٚلت خغشافيبئٝ دأؾگبٖ- تجقشٖ 

. غيشعبصِبٔٝ خٛد فؼبٌيت ّٔبيٕذ... 

: ؽشذ ٚظبيف ِؤعغبْ- فقً عَٛ

: ثبؽذ اُ٘ ٚظبيف ِؤعغبْ ثٗ ؽشذ ريً ِٝ- 12ِبدٖ 

. ٘بٜ ٚصاست ٚ فشاُ٘ ّٔٛدْ صِيٕٗ الصَ ثشاٜ اخشاٜ آٔٙب سػبيت وٍيٗ لٛأيٓ ٚ ِمشسات ٚ دعتٛساٌؼًّ (اٌف

ٔبِٗ لبْٔٛ أيجبق اِٛس پضؽىٝ ثب ِٛاصيٓ ؽشع  سػبيت ؽئْٛ پضؽىٝ ٚ مٛاثو اعالِٝ، اخاللٝ، ٚ أغبٔٝ ٚ آييٓ (ة

٘بٜ ِشثٛىٗ ِٛسد تأييذ ٚصاست  ِمذط ٚ وٍيٗ دعتٛساٌؼًّ

. سػبيت ٚ اخشاٜ ٔظشيبت ٚ پيؾٕٙبدات ِغئٛي فٕٝ ثيّبسعتبْ دس اِٛس پضؽىٝ ٚ فٕٝ ثشاعبط مٛاثو (ج

ٚ ( داسٚخبٔٗ، آصِبيؾگبٖ، ساديٌٛٛژٜ ٚ غيشٖ)٘بٜ پيشاپضؽىٝ  ِؼشفٝ ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ، ِغئٛالْ فٕٝ ثخؼ (د

٘بٜ فؼبي وبسٜ ٚ تّبِٝ ثخؾٙبٜ  ثشاٜ تّبَ ٔٛثت (دأؾىذٖ/ ثب تأييذ دأؾگبٖ )وبدس پيشاپضؽىٝ خٛيبٜ وبس 
. ٔبِٗ ثيّبسعتبْ ثب سػبيت فقً دَٚ ِفبد ّ٘يٓ آييٓ

خٙت اخز ِٛافمت افٌٛٝ ثشاٜ دايش ّٔٛدْ ٚازذ٘بٜ پيشاپضؽىٝ وٍيٗ ِؤعغبْ ٚ ِغئٛالْ فٕٝ خٛيبٜ وبس - 1تجقشٖ 

ٚازذ٘بٜ يبد ؽذٖ ثبيذ اص لجً آِبدگٝ خٛد سا ثشاٜ ّ٘ىبسٜ ثب ثيّبسعتبْ اػالَ ّٔٛدٖ ثبؽٕذ، الصَ ثٗ تأويذ اعت وٗ 

اٌزوش خضء اليٕفه ثيّبسعتبْ ثٛدٖ ٚ زك ٔقت تبثٍٛ دس خبسج ثيّبسعتبْ سا ٔذاؽتٗ ٚ ٔجبيذ داساٜ  وٍيٗ ٚازذ٘بٜ فٛق
زمٛق . تٛإٔذ اص ثيّبسعتبْ ِٕفه ٚ دس خبسج اص آْ وبس وٕٕذ ايٓ ٚازذ٘ب ّٔٝ. ٚسٚدٜ ِغتمً خبسج اص ثيّبسعتبْ ثبؽذ

. ِىتغجٗ ثشاٜ ريٕفؼبْ ِٕسقشًا دس ثيّبسعتبْ لبثٍيت اخشا داسد

افضايؼ ثخؾٙبٜ ثبٌيٕٝ ٚ پبساوٍيٕيه ثٗ غيش اص داسٚخبٔٗ، آصِبيؾگبٖ ٚ ساديٌٛٛژٜ ِٕٛه ثٗ اخز ِدٛص خذاگبٔٗ : 2تجقشٖ 

٘بٜ ِشثٛىٗ ثٛدٖ ٚ خضٚ اليٕفه ثيّبسعتبْ ِسغٛة  ٔبِٗ ثٕذٜ خذِبت ٚ مٛاثو ٘ش يه اص آييٓ دس چٙبس چٛة ٔظبَ عير
. ِيگشدد

. وٕتشي ٚ ِشالجت ٚمؼيت عبختّبٔٝ، تأعيغبتٝ ٚ اِٛس پؾتيجبٔٝ ثيّبسعتبْ (ٖ

. دسخٛاعت تؼٛيل ِغئٛي فٕٝ ثب روش دٌيً ٚ ازشاص آْ تٛعو وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ (ٚ

سيضٜ ٚ عبصِبٔذ٘ٝ خٙت خٍت سمبيت ِشاخؼيٓ ٚ سػبيت ِٕؾٛس زمٛلٝ ثيّبساْ  ثشٔبِٗ (ص



دأؾىذٖ ِشثٛىٗ وٗ ٔبِجشدٖ مّٓ أدبَ / ِؼشفٝ يه ٔفش اص ِغئٛالْ فٕٝ عٗ ٔٛثت وبسٜ ثؼٕٛاْ ساثو ثب دأؾگبٖ  (ذ

دأؾىذٖ ريشثو / داس ايدبد ّ٘بٕ٘گٝ الصَ ثيٓ ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ ٚ دأؾگبٖ  ٚظبيف ٚازذ ِشثٛىٗ، ػٙذٖ
. ثبؽذ ِٝ

دأؾىذٖ ريشثو دس ٕ٘گبَ ثشٚص زٛادث غيشِتشلجٗ ٚ يب / تؼٙذ وتجٝ ِؤعغبْ ِجٕٝ ثش ّ٘ىبسٜ ثب ٚصاست ٚ دأؾگبٖ  (ه

اػالَ ٔيبص اص ىشف آٔٙب 

ِؼشفٝ وتجٝ ِسً ازذاث ثيّبسعتبْ دس فبفٍٗ ؽؼ ِبٖ ثؼذ اص ِٛافمت افٌٛٝ، ؽشٚع ثٗ ازذاث ثيّبسعتبْ دس  (ٜ

 ِبٖ اص اػالَ ِسً ثيّبسعتبْ ثشاٜ 18أذاصٜ آْ ثٗ فبفٍٗ  عبي دَٚ ثؼذ اص ِٛافمت افٌٛٝ ٚ تىّيً ٚ تدٙيض ٚ ساٖ
٘بٜ يىقذ   ِبٖ ثشاٜ ثيّبسعتب48ْ تختخٛاثٝ ٚ 50٘بٜ   ِبٖ ثشاٜ ثيّبسعتب24ْتب -  تخت 50٘بٜ صيش  ثيّبسعتبْ

تختخٛاثٝ 

ثٗ تؾخيـ وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ دس ِذت ليذ ؽذٖ ِٛخت % 75ػذَ پيؾشفت فيضيىٝ ٚ تدٙيضاتٝ ثٗ ِيضاْ - تجقشٖ 

 ِبٖ تب يىغبي ٍِٙت 6ثبؽذ زذاوثش % 75دس ِٛاسدٜ وٗ پيؾشفت پشٚژٖ ثيؾتش اص . اثيبي ِٛافمت افٌٛٝ خٛا٘ذ ؽذ
. ثشاٜ اتّبَ پشٚژٖ دادٖ خٛا٘ذ ؽذ

: ؽشذ ٚظبيف ِغئٛالْ فٕٝ- فقً چٙبسَ

: اُ٘ ٚظبيف ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ ػجبستٕذ اص- 13ِبدٖ 

ٔظبست ثش وٍيٗ اِٛس فٕٝ خذِبت پضؽىٝ ٚ پيشاپضؽىٝ ثيّبسعتبْ ٚ پبعخگٛيٝ دس استجبه ثب الذاِبت أدبَ ؽذٖ  (اٌف

. ِجتٕٝ ثش لٛأيٓ، ِمشسات ٚ دعتٛساٌؼًّ ٘بٜ ٚصاست

ثب تٛخٗ ثٗ مشٚست زنٛس ٚ وٕتشي ٚ ٔظبست ِغتّش ِغئٛي فٕٝ دس ٔٛثت وبسٜ ِشثٛىٗ، ِغئٛالْ فٕٝ دس صِبْ - تجقشٖ 

اؽتغبي داؽتٗ ثبؽٕذ ٚ پشٚأٗ ِغئٌٛيت فٕٝ  (...ِيت، ثيّبسعتبْ ٚ)لجٛي ِغئٌٛيت فٕٝ ٔجبيغتٝ دس ِسً ديگشٜ 
. گشدد ّ٘ضِبْ ٔيض فبدس ّٔٝ

( اٚسژأظ)٘بٜ پضؽىٝ  عشپشعتٝ وٍيٗ ثخؾٙبٜ ثغتشٜ، دسِبٔگبٖ ٚ فٛسيت (ة

وٕتشي ٚ ِشالجت ٚمؼيت ثٙذاؽتٝ، دسِبٔٝ، تدٙيضات پضؽىٝ ٚ داسٚئٝ ثيّبسعتبْ  (ج

ٔظبست ثش أتخبة، ثىبسگيشٜ ٚ فؼبٌيت ٔيشٚ٘بٜ أغبٔٝ ٚاخذ ؽشايو ٚ فالزيت ثشاعبط مٛاثو ِٛسد لجٛي ٚصاست  (د

. ثشاٜ لغّتٙبٜ ِختٍف ثيّبسعتبْ ٚ ٔظبست ثش فؼبٌيتٙبٜ آٔبْ ثشاعبط ِمشسات ِٛخٛد

٘بٜ ِختٍف ثيّبسعتبٔٝ ٚ تؾىيً خٍغبت ِشثٛىٗ ثشاعبط  ايدبد ّ٘بٕ٘گٝ الصَ ثيٓ ٚازذ٘ب ٚ ثخؼ (ٖ
. ٘بٜ ٚصاست دعتٛساٌؼًّ

٘بٜ  ٔظبست ثش زفظ ؽئْٛ پضؽىٝ ٚ اخشاٜ مٛاثو أيجبق اِٛس پضؽىٝ ثب ِٛاصيٓ ؽشع ِمذط ٚ دعتٛساٌؼًّ (ٚ
. ِشثٛىٗ

. خٍٛگيشٜ اص اػّبي پضؽىٝ غيش ِدبصيب ثذْٚ أذيىبعيٛٔٙبٜ ػٍّٝ (ص

. سعيذگٝ ثٗ ؽىبيبت ثيّبساْ دس اِٛس فٕٝ ٚ پبعخگٛيٝ ثٗ أبْ ٚ عبيش ِشاخغ ريشثو (ذ

ٔظبست ثش خّغ آٚسٜ اىالػبت ٚ آِبس ِشثٛه ثٗ اسائٗ خذِبت، ٔسٖٛ فؼبٌيت ثيّبسعتبْ ٚ تٙيٗ گضاسػ دس فٛست  (ه

. ِمشسات ٚ دعتٛساٌؼٍّٙب- دسخٛاعت ِشاخغ ريشثو ثشاعبط لٛأيٓ 

وٕتشي ٚ ٔظبست ثش اسائٗ خذِبت الصَ ثٗ ثيّبساْ دس تّبَ عبػبت ؽجبٔٗ سٚص ٚ ايبَ تؼييً ثب سػبيت ِمشسات ِقشذ دس  (ٜ
. ٔبِٗ ايٓ آييٓ

وٕتشي ٚ ٔظبست ثش پزيشػ ِٛاسد فٛسيتٙبٜ پضؽىٝ ثذْٚ پيؼ ؽشه ٚ أدبَ خذِبت دسِبٔٝ الصَ دس ِٛسد ثيّبساْ  (ن
. اٚسژأظ ٚ دس فٛست ٌضَٚ ّ٘بٕ٘گٝ خٙت اػضاَ ثيّبس ثٗ ِشاوض تخققٝ ٚاخذ ؽشايو



ثخؼ فٛسيتٙبٜ پضؽىٝ ثيّبسعتبٔٙب ثشاعبط تخقـ ٘بيٝ وٗ ِدٛص آٔشا دسيبفت وشدٖ ثبيغتٝ اِىبٔبت، - تجقشٖ 

 عبػتٗ دس اختيبس داؽتٗ 24ٔيشٚ٘بٜ تخققٝ ٚ وبدس پيشاپضؽىٝ ِٛسد ٔيبص سا ثشاٜ دسِبْ ثيّبساْ اٚسژأغٝ ثقٛست 
ثبؽذ ٚ ٘يچ ثيّبس اٚسژأغٝ ثٗ ِشوض ديگش ٔجبيغتٝ أتمبي دادٖ ؽٛد ِگش دس ؽشاييٝ وٗ دس زييٗ تخققٝ 

ثيّبسعتبْ ٔجٛدٖ وٗ دس ايٕقٛست پظ اص أدبَ الذاِبت اٌٚيٗ دسِبٔٝ ِغتميًّب ٚ يب اص ىشيك عتبد ٘ذايت ٚ اىالع 
. سعبٔٝ دأؾگبٖ ِشثٛه الذاَ ثٗ اخز پزيشػ ِيگشدد

ٔظبست ثش گضاسؽذ٘ٝ فسير ٚ ثٗ ِٛلغ ِؾخقبت ثيّبساْ ِجتال ثٗ ثيّبسيٙبٜ ٚاگيش لبثً گضاسػ، ثٗ ِشوض ثٙذاؽت  (ي
. ؽٙشعتبْ ِشثٛىٗ

. ؽٛد فٙشعت ثيّبسيٙبٜ ٚاگيش لبثً گضاسػ ٚ چگٛٔگٝ گضاسؽذ٘ٝ تٛعو ٚصاست ِؾخـ ٚ اػالَ ِٝ- تجقشٖ 

دأؾىذٖ ِشثٛىٗ ىجك فشَ ِخقٛؿ وٗ اص / اسعبي آِبس وٍٝ فؼبٌيتٙبٜ ثيّبسعتبْ ٘ش عٗ ِبٖ يىجبس ثٗ دأؾگبٖ (َ
. گيشد ىشف ٚصاست دس اختيبس آٔٙب لبس ِٝ

. ٘بٜ ِقٛة دٌٚت ىجك مٛاثو ِشثٛىٗ ٔظبست ثش پزيشػ ثيّبساْ ٚ سػبيت تؼشفٗ (ْ

اص خٍّٗ )٘بٜ ِشثٛىٗ  ٘بٜ وبسٜ ثيّبسعتبْ اص ٚظبيف ٚ دعتٛساٌؼًّ اػالَ ٔٛالـ ٚ تخٍفبت استىبثٝ دس ٔٛثت (ط
ثٗ ِؤعظ ثيّبسعتبْ،  (الذاِبت خالف ِٛاصيٓ اعالِٝ، لبْٔٛ، ؽئْٛ پضؽىٝ ٚ اخاللٝ وبدس پضؽىٝ ٚ پيشاپضؽىٝ

 (دأؾىذٖ ِشثٛىٗ، عبصِبْ ٔظبَ پضؽىٝ خّٙٛسٜ اعالِٝ ٚ عبيش ِشاخغ ريشثو/ ٚصاست، دأؾگبٖ 

. ايدبد ّ٘بٕ٘گٝ ثيٓ ِغئٛالْ فٕٝ ٚ ٔظبست ثش ػٍّىشد آٔٙب (ػ

. دأؾىذٖ ريشثو/ؽشوت دس خٍغبت ّ٘بٕ٘گٝ تؾىيً ؽذٖ اص ىشف دأؾگبٖ (ك

تٛأذ زذاوثش  تٛإٔذ اص ِؤعغيٓ ثيّبسعتبْ ٔيض ثبؽٕذ ٚ دس ٘ش زبي ٘ش فشد فمو ِٝ ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ ِٝ (ف
. ِغئٛي فٕٝ دٚ ٔٛثت وبسٜ دس ٘ش ؽجبٔٗ سٚص ثبؽذ

٘ش يىٝ اص ِغئٌٛيٓ فٕٝ دس ٔٛثت وبسٜ خٛد ِغئٌٛيت آْ لغّت اص ٚظبيف ِشثٛه ثٗ خٛد سا وٗ دس استجبه ثب - 1تجقشٖ 
. فؼبٌيتٙبٜ خبسٜ ثيّبسعتبْ اعت ثؼٙذٖ خٛإ٘ذ داؽت

ثيّبسعتبْ ثبيذ داساٜ دفتش ِخقٛفٝ ثبؽذ ٚ وٍيٗ ِغئٛالْ فٕٝ ِٛظفٕذ ّ٘ٗ سٚصٖ پظ اص پبيبْ وبس خٛد - 2تجقشٖ 

الذاِبت أدبَ ؽذٖ دس ثيّبسعتبْ سا ىجك مٛاثو ِشثٛىٗ يبدداؽت ٚ يب ِؾىالت ثٛخٛد آِذٖ سا دس آْ ثجت، اِنبء ٚ 

. ِّٙٛس ثٗ ِٙش ٔظبَ پضؽىٝ ّٔبيٕذ

 ِبٖ ثب ِٛافمت 3دس فٛست ػذَ اِىبْ زنٛس ٘ش يه اص ِغئٛالْ فٕٝ ثيّبسعتبْ ثٗ ِذت زذاوثش - 3تجقشٖ 
٘بٜ ٜٚ سا ثؼٙذٖ خٛا٘ذ گشفت ٚ دس فٛست غيجت  ِغئٌٛيت (خبٔؾيٓ)دأؾىذٖ ِشثٛىٗ، ِغئٛي فٕٝ ِٛلت /دأؾگبٖ

. ثيؼ اص عٗ ِبٖ دس عبي ثبيغتٝ فشد ديگشٜ ثؼٕٛاْ ِغئٛي فٕٝ ىجك مٛاثو ِؼشفٝ گشدد

ٔبَ ٚ ِؾخقبت ثيّبساْ اٚسژأظ ثبيذ دس دفتش ِخقٛؿ ثجت ٚ اعبِٝ افشاد فٛت ؽذٖ ثشزغت - 4تجقشٖ 

. دأؾىذٖ گضاسػ ؽٛد/دعتٛساٌؼٍّٙبٜ ٚصاست ثب روش ػٍت ٚ صِبٔجٕذٜ تؼييٓ ؽذٖ ثٗ ِؼبٚٔت ِشثٛىٗ دأؾگبٖ

. ثيّبسعتبٔٙب ثبيذ زذالً يه دعتگبٖ آِجٛالٔظ ثشاٜ تّبَ عبػت دس اختيبس داؽتٗ ثبؽٕذ: 14ِبدٖ 

. ثبؽذ آِجٛالٔظ ثيّبسعتبْ فشفًب ِدبص ثٗ أتمبي يب خبثدبيٝ ثيّبساْ تست دسِبْ خٛد دس ِٛاسد ِٛسد ٔيبص ِٝ: 1تجقشٖ 

ِؾخقبت فٕٝ، تدٙيضات، ٍِضِٚبت، ٚ خذِٗ آِجٛالٔظ ثشاعبط مٛاثو ِشوض ِذيشيت زٛادث ٚ فٛسيتٙبٜ : 2تجقشٖ 
. پضؽىٝ خٛا٘ذ ثٛد

: ؽشايو عبختّبْ، تدٙيضاتٝ ٚ پشعٍٕٝ- فقً پٕدُ

مٛاثو فٕٝ، ِغبزت صِيٓ ٚ وٍيٗ فنب٘بٜ فيضيىٝ ثيّبسعتبْ اص لجيً اٚسژأظ، دسِبٔگبٖ عشپبيٝ، - 15ِبدٖ 
ثخؾٙبٜ ثغتشٜ، اىبلٙبٜ ػًّ، ثخؾٙبٜ پبساوٍيٕيىٝ ٚ خذِبت تؾخيقٝ ٔمؾٗ عبختّبْ ٚ تأعيغبت 

دأؾىذٖ /ثيّبسعتبْ ثبيذ ِٕيجك ثب اعتبٔذاسد٘بٜ ٚصاست ٚ مٛاثو خبؿ ثيّبسعتبٔٝ ٚ تست ٔظبست دفتش فٕٝ دأؾگبٖ
. ِشثٛىٗ ثبؽذ



تأييذيٗ ٔٙبيٝ ٚصاست ِجٕٝ ثش أيجبق اخشاٜ عبختّبْ ثب ٔمؾٗ ِقٛة اٌٚيٗ خٙت اخز پشٚأٗ تأعيظ ٚ - 1تجقشٖ 

. ثشداسٜ اٌضاِٝ اعت ثٙشٖ

. ثبؽذ  ِتش ِشثغ 50ِٝزذالً ِغبزت ثٕبٜ لبثً لجٛي ثٗ اصاٜ ٘ش تخت ثيّبسعتبٔٝ - 2تجقشٖ 

دأؾىذٖ ِشثٛىٗ ثشاعبط مٛاثو /٘بٜ ثيّبسعتبٔٝ ثب تٛخٗ ثٗ ٔظش ٚصاست يب دأؾگبٖ زذالً ٚ ٔٛع تؼذاد تخت- 3تجقشٖ 

.  تخت وّتش ثبؽذ32خٛا٘ذ ثٛد ٌٚٝ ثٙش زبي ٔجبيذ اص  (...عير ثٕذٜ خذِبت ٚ)تؼييٓ ؽذٖ 

٘بٜ ثغتشٜ، عبٌٓ أتظبس، آصِبيؾگبٖ ٚ  وٍيٗ لغّتٙبٜ ثيّبسعتبْ اص خٍّٗ ِسٛىٗ اتبق ػًّ، اتبق- 16ِبدٖ 

وپغٛي مذ زشيك ٔقت ؽذٖ دس ِسً ِٕبعت، دعتگبٖ ِؾخـ وٕٕذٖ : داسٚخبٔٗ ثبيذ داساٜ ٚعبئً ايّٕٝ اص خٍّٗ
ثبؽذ ٚ وٍيٗ وبسوٕبْ آِٛصؽٙبٜ الصَ دس ايٓ صِيٕٗ سا ديذٖ ثبؽٕذ ثيٛسيىٗ دس ٘ش ؽيفت افشاد  (smoke Detector)دٚد 

. آِٛصػ ديذٖ زنٛس داؽتٗ ثبؽٕذ

٘بٜ ِشثٛىٗ ىجك مٛاثو تؼييٓ ؽذٖ تٛعو ٚصاست ثبيذ ثٗ تّبَ ٌٛاصَ ٚ تدٙيضات  ثيّبسعتبْ ثب تٛخٗ ثٗ ثخؼ- 17ِبدٖ 

فٕٝ ٚ اداسٜ ِٛسد ٔيبص ِٕدٍّٗ عيغتُ ثشق اميشاسٜ ِدٙض ثبؽذ، اعتبٔذاسد٘بٜ ِشثٛه ثٗ تدٙيضات فٕٝ ٚ اداسٜ 
. ٘بٜ ِشثٛىٗ خٛا٘ذ ثٛد ىجك دعتٛساٌؼًّ

ثيّبسعتبْ ثبيغتٝ داساٜ ٚازذ ِٕٙذعٝ پضؽىٝ ثيٛس ِغتمً يب دس لبٌت لشاسداد ّ٘ىبسٜ ثٗ ِٕظٛس - تجقشٖ 

. ٘ب ٚ ٍِضِٚبت پضؽىٝ ثبؽذ ٔگٙذاسٜ ٚ تؼّيش ٚ وٕتشي ويفٝ دعتگبٖ

ٔيشٜٚ أغبٔٝ ٚ پشعًٕ فٕٝ ٚاخذ ؽشايو ِٛسد ٔيبص ثبيذ ِتٕبعت ثب ٔٛع فؼبٌيت ثيّبسعتبْ ثٛدٖ ٚ ىجك - 18ِبدٖ 

. مٛاثو تؼييٓ ؽذٖ تٛعو ٚصاست ثبؽذ

ِمشسات ثخؼ تغزيٗ - فقً ؽؾُ

. ثخؼ تغزيٗ ثيّبسعتبْ ثبيذ داساٜ دٚ ٚازذ ِذيشيت خذِبت غزايٝ ٚ ِؾبٚسٖ تغزيٗ ٚ سژيُ دسِبٔٝ ثبؽذ- 19ِبدٖ 

٘بٜ  ٚازذ ِذيشيت خذِبت غزايٝ ِغئٛي ٔظبست ثش تٙيٗ ٚ تٛصيغ غزا ٚ ثٙذاؽت فنبٜ آؽپضخبٔٗ ٚ عبٌٓ- 20ِبدٖ 
اٜ ثيّبساْ خٙت اعتفبدٖ دس  ٘بٜ اىالػبت تغزيٗ غزاخٛسٜ، ٚ ٚازذ ِؾبٚسٖ تغزيٗ ٚ سژيُ دسِبٔٝ ِغئٛي تىّيً ثشگٗ

. ثبؽذ پشٚٔذٖ دسِبٔٝ، تٕظيُ سژيّٙبٜ غزايٝ، ٚ اسائٗ ِؾبٚسٖ تغزيٗ ثٗ ثيّبساْ دس زيٓ ثغتشٜ ٚ لجً اص تشخيـ ِٝ

. ٘ش يه اص دٚ ٚازذ ثخؼ تغزيٗ ثبيذ داساٜ ٔيشٜٚ أغبٔٝ ِغتمً ثبؽٕذ- 21ِبدٖ 

 تخت ثيّبسعتبٔٝ، يه وبسؽٕبط تغزيٗ دس ٔظش گشفتٗ 50ثشاٜ ٚازذ ِؾبٚسٖ تغزيٗ ٚ سژيُ دسِبٔٝ ثٗ اصاء ٘ش : 1تجقشٖ 

. ؽٛد

. ثبؽذ ثشاٜ ٚازذ ِذيشيت خذِبت غزايٝ ثب ٘ش تؼذاد تخت ثغتشٜ يه ٔفش وبسؽٕبط تغزيٗ الصَ ٚ وبفٝ ِٝ: 2تجقشٖ 

تٛأذ ثش ػٙذٖ يه   تخت داسٔذ، ِغئٌٛيت ٘ش دٚ ٚازذ ثخؼ تغزيٗ 50ِٝدس ثيّبسعتبٔٙبيٝ وٗ وّتش اص : 3تجقشٖ 

. وبسؽٕبط تغزيٗ ثبؽذ

: ِمشسات ثٙذاؽتٝ- فقً ٘فتُ

: ثبؽذ ِمشسات ثٙذاؽتٝ ثٗ ِٕظٛس وٕتشي ػفٛٔت دس ثيّبسعتبْ ثٗ ؽشذ ريً ِٝ- 22ِبدٖ 

. ٘ش ثيّبسعتبْ ثبيذ داساٜ يه وّيتٗ وٕتشي ػفٛٔت ثيّبسعتبْ ىجك مٛاثو اػالِٝ ٚصاست ثبؽذ (اٌف

٘بٜ وٕتشي ػفٛٔت ثيّبسعتبْ اص خٍّٗ ػٍّىشد فسير تدٙيضات اعتشيً وٕٕذٖ،  ِغئٌٛيت ٔظبست ثش ثشٔبِٗ: تجقشٖ
. اٜ پشعًٕ ٚ ػٍّىشد فسير آْ ثشػٙذٖ ايٓ وّيتٗ اعت آِٛصؽٙبٜ ِٕظُ ٚ دٚسٖ

. گشدد، الذاَ ّٔبيٕذ ثيّبسعتٙب ِىٍفٕذ ثشاعبط دعتٛساٌؼًّ وؾٛسٜ وٕتشي ػفٛٔت وٗ تٛعو ٚصاست اػالَ ِٝ (ة

ِتٕبعت ثب ثخؼ ِشثٛىٗ فشاُ٘  (Personal proteive Equipment)ثيّبسعتبٔٙب ثبيغتٝ ٚعبيً ِسبفظت فشدٜ  (ج

. ّٔبيٕذ



٘ش يه اص ثخؾٙبٜ داخٍٝ، اىفبي ٚ ػفٛٔٝ ثبيغتٝ داساٜ زذالً يه اتبق يه تختٗ تست فؾبس ِٕفٝ داساٜ يه  (د

ِغتمً ثشاٜ ثغتشٜ ثيّبساْ ٔيبصِٕذ ثٗ ايضٌٚٗ تٕفغٝ  (تٛاٌت ٚ دعتؾٛئٝ)پيؼ ٚسٚدٜ ٚ داساٜ عشٚيظ ثٙذاؽتٝ 
. ثبؽٕذ

.  ثبيذ داساٜ اتبق پيؼ ٚسٚدٜ ثب دعتؾٛيٝ ِٕبعت ثبؽذICUثخؼ  (ٖ

اتبلٙبٜ ايضٌٚٗ تٕفغٝ ٚ اتبق أدبَ ثشٚٔىٛعىٛپٝ ثبيذ تست فؾبس ِٕفٝ ثبؽٕذ ٚ تٙٛيٗ آٔٙب مّٓ ِدٙض ثٛدْ ثٗ  (ٚ
.  ِشتجٗ دس عبػت سا داؽتٗ ثبؽذ10-15، تٛأبٜ تؼٛيل ٘ٛا زذٚد HEPAفيٍتش 

 ِشتجٗ دس عبػت ٘ٛا سا 15-2اتبلٙبيظ ػًّ ثبيذ تست فؾبس ِثجت ٔغجت ثٗ فنب٘بٜ ثيشٚٔٝ ثٛدٖ ٚ تٙٛيٗ آٔٙب  (ص
.  ٚخٛد داؽتٗ ثبؽذHEPAدس ِغيش خشيبْ ٘ٛا ثبيذ فيٍتش٘بٜ اٌٚيٗ ثشاٜ گشد ٚ غجبس ٚ فيٍتش ٔٙبيٝ . تؼٛيل ّٔبيذ

 ٚ عبيش ثيّبسيٙبيٝ وٗ ٚاوغيٕبعيْٛ ثش Bوٍيٗ پشعًٕ ثٛيژٖ لغّت خذِبت ثيّبسعتبْ ثبيغتٝ ثشػٍيٗ ٘پبتيت  (ذ

. دأذ ٚاوغيٕٗ ؽٛٔذ ػٍيٗ آٔٙبسا ٚصاست مشٚسٜ ِٝ

: ِمشسات ثٙذاؽت ِسييٝ- فقً ٘ؾتُ

: ثبؽذ ِمشسات ثٙذاؽتٝ وٗ ثبيذ دس ثيّبسعتبٔٙب سػبيت ؽٛد ثٗ ؽشذ ريً ِٝ- 23ِبدٖ 

دسة افٍٝ ثيّبسعتبْ ثبيغتٝ اص ىشيك يىٝ اص خيبثبٔٙبٜ افٍٝ ٚ يب فشػٝ، لبثً دعتشعٝ ثشاٜ تشدد ٚعبيً : اٌف
. ٚ دٚس اص ٘ش ٔٛع ِشاوض ِضازُ ٚ آٌٛدٖ وٕٕذٖ ثبؽذ... ٘بٜ آتؼ ٔؾبٔٝ ٚ ٔمٍيٗ اص خٍّٗ آِجٛالٔظ، ِبؽيٓ

٘بٜ ػِّٛٝ آة آؽبِيذٔٝ تأِيٓ ؽذٖ يب داساٜ ؽجىٗ آة خقٛفٝ ثب سػبيت  آة ثيّبسعتبْ اص ؽجىٗ: ة
اعتبٔذاسد٘بٜ آة آؽبِيذٔٝ وؾٛس ثبؽذ ٚ ّ٘چٕيٓ داساٜ ِخضْ رخيشٖ آة ثٗ ِيضاْ وبفٝ ثبؽذ ٚ وٕتشٌٙبٜ 

. ثٙذاؽتٝ دس ِٛسد ِخبصْ رخيشٖ آة فٛست گيشد

آٚسٜ فبمالة ثيّبسعتبْ ثبيذ عيغتّٝ ثبؽذ وٗ عيٛذ، خبن، آثٙبٜ عيسٝ ٚ آثٙبٜ صيش صِيٕٝ سا  عيغتُ خّغ (ج

: آٌٛدٖ ٔىٕذ، ثّٕذ پبيبْ ٚ خٛٔذگبْ ثٗ آْ دعتشعٝ ٔذاؽتٗ ثبؽذ ٚ ِتؼفٓ ٚ ثذ ِٕظشٖ ٔجبؽذ ثب اٌٚٛيت سٚؽٙبٜ صيش

دفغ فبمالة . ثشداسٜ ٚ وبسآِذ ثبؽذ چٕبٔچٗ ؽٙشداسٜ داساٜ عيغتُ خّغ آٚسٜ، تقفيٗ ٚ دفغ فبمالة دس زبي ثٙشٖ- 1
. ثيّبسعتبْ ثٗ عيغتُ ّ٘بٕٔذ ِؾتشويٓ فبمالة ػبدٜ خٛا٘ذ ثٛد

آٚسٜ فبمالة ثٛدٖ ٚ فبلذ تقفيٗ خبٔٗ ثبؽذ اتقبي فبمالة ثيّبسعتبْ ثٗ  دس ِٛسد ؽٙش٘بئيىٗ داساٜ ؽجىٗ خّغ- 2
. ؽىجٗ پظ اص اعتفبدٖ اص عپتيه تبٔه ٚ مذ ػفٛٔٝ وبًِ پغبة ثالِبٔغ اعت

. دس فٛست ػذَ عيغتُ ؽجىٗ فبمالة دس ِٕيمٗ، عيغتُ وبًِ تقفيٗ فبمالة ثشاٜ ثيّبسعتبْ اٌضاِٝ اعت- 3

 (ػفٛٔٝ)٘بٜ خيشٔبن  سٚػ خّغ آٚسٜ صثبٌٗ: د

٘بٜ صسد سٔگ ِمبَٚ  تفىيه ؽذٖ ٚ دس ويغٗ (ػبدٜ)٘بٜ ِؼٌّٛٝ  دس ِجذأ تٌٛيذ اص صثبٌٗ (ػفٛٔٝ)٘بٜ خيشٔبن  صثبٌٗ- 1

آٚسٜ ثبيغتٝ ثٗ  آٚسٜ ٚ دس ِخضْ صسد سٔگ لبثً ؽغتؾٛ ٚ مذ ػفٛٔٝ ٔگٙذاسٜ گشدد ٚ پظ اص خّغ مذ ٔؾت خّغ
. ٘بٜ ثٝ خيش تجذيً ؽٛد ٚ دس زًّ ٚ ٔمً آْ مٛاثو ثٙذاؽتٝ سػبيت گشدد ٔسٜٛ ثٗ صثبٌٗ

٘بٜ تيض ٚ ثشٔذٖ دس لغّتٙبٜ ِختٍف ثيّبسعتبْ ثبيغتٝ ىجك  وٍيٗ عشٔگٙبٜ اعتفبدٖ ؽذٖ ٚ صثبٌٗ- 2

. خّغ آٚسٜ ٚ ثٗ ٔسٛ ِمتنٝ اِسبء گشدد (Safty box)٘بٜ ٚصاست دس ظشٚف اعتبٔذاسد  دعتٛساٌؼًّ

ثيّبسعتبْ دس ويغٗ صثبٌٗ ِؾىٝ سٔگ ِمبَٚ مذ ٔؾت، خّغ آٚسٜ ٚ دس ِخضْ آثٝ  (ػبدٜ)٘بٜ ِؼٌّٛٝ  صثبٌٗ- 3

. سٔگ لبثً ؽغتؾٛ ٚ مذ ػفٛٔٝ ٔگٙذاسٜ گشدد

دسة داس پذاٌٝ دس ثخؾٙبٜ ِختٍف ثيّبسعتبْ لشاس دادٖ - ثٗ تؼذاد وبفٝ ِخضْ صثبٌٗ ثب سٔگ ٚ زدُ ِٕبعت عبٌُ - 4

. دأٙب ؽغتؾٛ ٚ مذ ػفٛٔٝ ؽٛد ٚ صثبٌٗ (زذالً ٘ش ٔٛثت وبسٜ)٘ب تخٍيٗ  ؽٛد ٚ ثٗ ىٛس ِشتت صثبٌٗ

ثخؼ  (فيضيه ثٙذاؽت)تست ؽشايو خبؿ خٛد صيش ٔظش ِغئٛي ثٙذاؽت پشتٛ٘ب  (ساديٛاوتيٛ)٘بٜ پشتٛصا  پغّبٔذٖ- 5

. ِشثٛىٗ ثشاثش مٛاثو اػالَ ؽذٖ تٛعو ٚصاست ٚ عبصِبْ أشژٜ اتّٝ ِذيشيت خٛإ٘ذ ؽذ



اػنب ٚ أذاِٙبٜ ليغ ؽذٖ ٚ خٕيٓ ثبيغتٝ ِدضا خّغ آٚسٜ ٚ خٙت دفٓ ثٗ گٛسعتبْ ِسً زًّ ؽذٖ ٚ ثٗ سٚػ - 6

. خبؿ خٛد دفٓ گشدد

. ٘بٜ صثبٌٗ پش ؽذ، ثبيذ دسة آٔٙب سا ثغتٗ ٚ ثٗ ِسً ٔگٙذاسٜ ِٛلت أتمبي داد ٕ٘گبِيىٗ عٗ چٙبسَ ظشٚف ٚ ويغٗ- 

چشخذاس يب گبسيٙبيٝ وٗ ثشاٜ  (Bib)٘ب دس داخً ثخؾٙبٜ ثيّبسعتبْ ثبيذ ثٛعيٍٗ تشٌٚٝ چشخذاس يب ظشٚف  زًّ صثبٌٗ- 7

تؼٛيل تشٌٚٝ يب گبسٜ چشخذاس اص أتٙبٜ ثخؼ تب ِسً . ؽٛد أدبَ گشدد ٘يچ ِٕظٛس ديگشٜ اص آٔٙب اعتفبدٖ ّٔٝ
. ٔگٙذاسٜ ِٛلت مشٚسٜ اعت

٘بٜ تٌٛيذ ؽذٖ، دسة داس، ِغمف ثب ؽشايو  ِسً ٔگٙذاسٜ ِٛلت صثبٌٗ داساٜ اتبق ثب فنبٜ ِٕبعت ثب زدُ صثبٌٗ- 8
: ثٙذاؽتٝ اص خٍّٗ

ٚفً پغبة ثٗ عيغتُ - داساٜ ؽيت ِٕبعت ثيشف وفؾٜٛ - ٔبپزيش ٚ ِسىُ  وف عبٌُ ٚ لبثً ؽغتؾٛ ٔؾت

غيشلبثً ٔفٛر - داساٜ ؽيش آة عشد ٚ گشَ - ديٛاس٘ب تب عمف لبثً ؽغتؾٛ - تقفيٗ ثيٌٛٛژيىٝ فبمالة يب چبٖ خبرة 

استجبه ِٕبعت ثب - خٙت ٔگٙذاسٜ أٛاع صثبٌٗ لغّت ثٕذٜ ٚ ػالِت گزاسٜ ؽذٖ ثبؽذ - ثشاٜ زؾشات ٚ زيٛأبت 
- ِدٙض ثٗ عيغتُ خٕه وٕٕذٖ ثبؽذ - اص ثخؾٙبٜ ِبٕٔذ آؽپضخبٔٗ دٚس ثٛدٖ داساٜ تٙٛيٗ ثبؽذ - ثخؾٙب داؽتٗ ثبؽذ 

٘يچ ويغٗ . ٚعيٍٗ خّغ آٚسٜ پغّبٔذ٘ب ثٗ سازتٝ ثٗ ِسً رخيشٖ دعتشعٝ داؽتٗ ثبؽذ- ِدٙض ثٗ لفً ثبؽذ 
. ِستٜٛ صثبٌٗ ثذْٚ داؽتٓ ثشچغت ٚ تؼييٓ ٔٛع ِستٛاٜ ويغٗ اص ِسً تٌٛيذ خبسج ٔؾٛد

افشادٜ وٗ ٚظيفٗ خّغ آٚسٜ زًّ ٚ دفغ . وٍيٗ پشعًٕ دس خقٛؿ تفىيه صثبٌٗ آِٛصؽٙبٜ الصَ سا ديذٖ ثبؽٕذ- 
. ٘بٜ خيشٔبن سا ثؼٙذٖ داسٔذ ٔغجت ثٗ خيشات ايٓ ِٛاد آگبٖ ثبؽٕذ ٚ آِٛصؽٙبٜ الصَ سا ديذٖ ثبؽٕذ صثبٌٗ

. ٘بٜ ثيّبسعتبْ ِيبثك دعتٛساٌؼٍّٙبٜ ِشثٛىٗ خٛا٘ذ ثٛد دفغ صثبٌٗ- 9

 لبْٔٛ ِٛاد 13ثشاثش ِمشسات ِبدٖ  (أجبس ٚ آثذاسخبٔٗ- عشدخبٔٗ - آؽپضخبٔٗ )ِشاوض ٔگٙذاسٜ ٚ تٙيٗ ٚ تٛصيغ ِٛاد غزايٝ : ٖ
. خٛسدٔٝ، آؽبِيذٔٝ، آسايؾٝ ٚ ثٙذاؽتٝ خٛا٘ذ ثٛد

٘ب ثبيذ ثيٛس ِشتت ٚ زذالً سٚصٜ يىجبس تؼٛيل  ٘ب، تؾه، پتٛ، ثبٌؼ ٚ سٚتختٝ وٍيٗ ٚعبيً تخت ثيّبس اص لجيً ٍِسفٗ- 

. گشدد ثٕسٛيىٗ پيٛعتٗ عبٌُ، تّيض ٚ ػبسٜ اص آٌٛدگٝ ثبؽذ

. ٘بٜ پش عشٚ فذا ثبيذ داساٜ ؽيؾٗ دٚ خذاسٖ ثبؽذ ٘ب ٚ خيبثبْ ٘بٜ ِؾشف ثٗ وٛچٗ وٍيٗ پٕدشٖ- 

ِيض٘ب )٘بٜ تيض ثبؽٕذ  آِيضٜ ؽذٖ ٚ تّيض ٚ فبلذ گٛؽٗ ِيض ِخقٛؿ غزا ٚ وّذ٘بٜ وٕبس تخت ثبيغتٝ عبٌُ ٚ سٔگ- 
 (آِيضٜ ٔذاسٔذ ٚ وّذ٘بٜ اعتيً ٔيبص ثٗ سٔگ

. ٘ب ٚ وٍيٗ ٚعبيً ٚ تدٙيضات ِٛخٛد دس آْ ثيٛس سٚصأٗ ٔظبفت گشدد اتبق- 

ثبيغت ثٗ ٔسٛ ِٕبعت ٚ ثٙذاؽتٝ أدبَ ؽٛد ثيٛسيىٗ ثٗ ِٕظٛس ايدبد زشاست ٚ ثشٚدت الصَ  ٘ب ِٝ تٙٛيٗ وٍيٗ اتبق- 
. اعتفبدٖ ؽٛد (گبصٜ- آثٝ )ٚ وٌٛش  (ؽٛفبژ)ثبيغتٝ اص عيغتُ تٙٛيٗ ِيجٛع يب اص عيغتُ زشاست ِشوضٜ 

. دس خقٛؿ ثيّبسعتبٔٙبٜ خذيذ االزذاث اعتفبدٖ اص عيغتُ تٙٛيٗ ِيجٛع مشٚسٜ اعت: تجقشٖ

. اص اعتمشاس گٍذأٙبٜ خبن داس دس وٍيٗ اتبلٙبٜ ثيّبساْ خٛدداسٜ گشدد- 

وف وٍيٗ اتبلٙب ٚ سا٘شٚ٘ب دس ثخؾٙب ثبيغتٝ ثيٛس ِشتت دس ٘ش ٔٛثت وبسٜ ٔظبفت ٚ عپظ ثبلٝ آغؾتٗ ثٗ ِسٍٛي - 

. ِٕبعت مذػفٛٔٝ گشدد

٘ب ثبيغتٝ ثيٛس ِشتت ٚ زذالً دس دٚ ٔٛثت وبسٜ ٚ سٚصأٗ تّيض ٚ مذ  ٘بٜ ثخؼ ٘ب ٚ زّبَ ٘ب، دعتؾٛيٝ وٍيٗ تٛاٌت- 
. ػفٛٔٝ گشدد

ػٛاًِ ثٙذاؽت  (سٚصأٗ)ٚخٛد زذالً يه ٔفش وبسؽٕبط ثٙذاؽت ِسيو ؽبغً دس ثيّبسعتبْ وٗ ثيٛس ِغتّش - 
. ِسييٝ ثيّبسعتبْ سا وٕتشي ّٔبيذ، مشٚسٜ اعت



دأؾىذٖ ِشثٛىٗ ثشاٜ ثيّبسعتبْ / ثشداسٜ تأييذيٗ ِؼبٚٔت ثٙذاؽتٝ دأؾگبٖ ٕ٘گبَ فذٚس پشٚأٗ تأعيظ ٚ ثٙشٖ- 

. مشٚست داسد

. ثبؽذ وٍيٗ دعتٛساٌؼٍّٙبٜ ثٙذاؽت ِسييٝ اثالغٝ اص ىشف ٚصاست الصَ االخشا ِٝ- 

ثيّبسعتبْ ثبيذ داساٜ عشدخبٔٗ خغذ ثب فنبٜ وبفٝ خٙت ٔگٙذاسٜ اخغبد ثبؽذ ٚ ِسً عشدخبٔٗ ثبيذ : 24ِبدٖ 

وف ؽٛس ٚ عيغتُ فبمالة ِٕبعت ثٛدٖ ٚ تدٙيضات الصَ خٙت ؽغتؾٜٛ ِٕظُ آْ ٚخٛد - داساٜ تٙٛيٗ ِٕبعت 
. وف ٚ ديٛاس٘ب تب عمف وبؽٝ لبثً ؽغتؾٛ ثبؽذ. داؽتٗ ثبؽذ

ّ٘چٕيٓ ِسً آْ دٚس اص دعتشط ٚ ديذ ثيّبساْ ٚ ِشاخؼيٓ ٚ دٚس اص ِسً ٔگٙذاسٜ ِٛاد غزايٝ ٚ آؽپضخبٔٗ ثبؽذ ٚ تشدد 
. آِجٛالٔظ زًّ خغذ ثٗ آعبٔٝ ٚ دس ِغيشٜ غيش اص ٚسٚد ٚ خشٚج ثيّبساْ ٚ ّ٘شا٘بْ فٛست پزيشد

: ؽشايو اختقبفٝ ثخؾٙبٜ اتبق ػًّ- فقً ُٔٙ

٘ب، ثبيغتٝ داساٜ ؽشايو ٚيژٖ ثٗ ؽشذ ريً  ٘بٜ ػًّ مّٓ داسا ثٛدْ ؽشايو ثٙذاؽتٝ عبيش اتبق اتبق- 25ِبدٖ 
: ثبؽذ

اٜ  دس وٍيٗ لغّتٙبٜ اتبق ػًّ ثبيذ عبٌُ، ثذْٚ دسص ٚ ؽىبف ٚ خٕظ آْ اص وف پٛػ ِٕبعت ٚ ثٗ گٛٔٗ- وف  (اٌف

ثبؽذ وٗ رسات اص آْ خذا ٚ دس فنب پخؼ ٔگشدد ٚ ٔيض غيش لبثً ٔفٛر ثٗ آة ٚ لبثً ؽغتؾٛ ثٛدٖ ٚ ِسً اتقبي وف ثٗ 

. ديٛاس ثذْٚ صاٚيٗ ثبؽذ

ثبيذ تب عمف وبؽٝ وبسٜ ٚ سٔگ وبِاًل سٚؽٓ عبٌُ ٚ ثذْٚ دسص ٚ ؽىبف ٚ تشن خٛسدگٝ ٚ ِمبَٚ ثٗ ِٛاد - ديٛاس٘ب (ة
. مذ ػفٛٔٝ وٕٕذٖ ٚ پبن وٕٕذٖ ثبؽذ

. عبٌُ، ثذْٚ دسص ٚ ؽىبف ٚ تشن خٛسدگٝ ٚ ثشٔگ سٚؽٓ ٚ لبثً ؽغتؾٛ ثبؽذ- عمف  (ج

 عبٔتٝ ِتش اص فنب٘بٜ ىشفيٓ 20ثبيغتٝ ثٛعيٍٗ زفبظٝ ثٗ استفبع  ِٝ( خيش لشِض)ٚسٚدٜ ثٗ ثخؼ اتبق ػًّ  (د

. خذا ؽٛد

. وٍيذ ٚ پشيض٘بٜ ثشق مذ خشلٗ ٚ داساٜ اتقبي صِيٓ ثبؽٕذ (ذ

تٛاٌت ٚ دعتؾٛيٝ ثب ؽشايو ثٙذاؽتٝ ثٗ تؼذاد وبفٝ دس ِدّٛػٗ اتبلٙبٜ ػًّ لجً اص اتبق سختىٓ ٚ خو لشِض دس  (ٚ

. ٔظش گشفتٗ ؽٛد

. ٘بٜ ٌجبط اتبق ػًّ ثبيغتٝ داساٜ ؽشايو ثٙذاؽتٝ ثٛدٖ ٚ ثشاٜ وً پشعًٕ اتبق ػًّ ِدضا ثبؽذ لفغٗ (ص

 دسخٗ 20-24 دسفذ ٚ دِبٜ خؾه ثيٓ 50-60٘ٛا ثيٛس ِشتت ثب سٚػ ِٕبعت تٙٛيٗ ٚ سىٛثت ٔغجٝ آْ ثيٓ  (ه

. عبٔتيگشاد ثبؽذ

. اتبق ػًّ ثبيغتٝ ثيٛس ِشتت ٚ ثٗ سٚػ ِٕبعت مذ ػفٛٔٝ گشدد (ٜ

٘ب مّٓ ثشخٛسداسٜ اص ؽشايو ثٙذاؽتٝ ٚ سػبيت ِٛاصيٓ أيجبق ثبيذ  ِسً سختىٓ خشاذ ٚ وبدس پشعتبسٜ ٚ تىٕغيٓ (ن

. داساٜ وّذ ٌجبط أفشادٜ ٚ دٚػ ٔيض ثبؽذ

ثخؼ ) CSRٚخٛد اتبق ٚعبيً اعتشيً ثب لفغٗ ٘بٜ ِٛسد ٌضَٚ خٙت ٔگٙذاسٜ ٚعبيً سعيذٖ اص ثخؼ  (ي

. اٌضاِٝ اعت (اعتشيٍيضاعيْٛ ِشوضٜ

وٕٕذٖ، ثبيغتٝ اتبق  وٕٕذٖ ٚ مذػفٛٔٝ خٙت ٔگٙذاسٜ ٚعبيً تّيض وٕٕذٖ ٚ تدٙيضات ِىبٔيىٝ ٔظبفت، ِٛاد پبن (َ
. ِخقٛؿ ثب ؽشايو ثٙذاؽتٝ دس ٔظش گشفتٗ ؽٛد

ٚخٛد يه ِسً ؽغتؾٜٛ ِدٙض ثٗ عيغتُ آة گشَ ٚ عشد ٚ تغٙيالتٝ ثشاٜ تّيض وشدْ ٚ مذ ػفٛٔٝ وشدْ 
. ٘ب ٚ تٝ اٌضاِٝ اعت ٘ب، وفؼ ٘ب، چىّٗ پٛتيٓ

. ٘بٜ ِسٛىٗ ثخؼ اتبق ػًّ ِغتمش گشدد اتبق اعتشازت وبدس اتبق ػًّ ثبيغتٝ دس لغّت سختىٓ (ؿ



٘بٜ اتبق ػًّ ثبيغتٝ ثيٛس ِشتت ٚ سٚصأٗ زذالً دٚ ِشتجٗ ثب ِٛاد مذ  ٘ب ٚ زّبَ ٘ب، دعتؾٛئٝ وٍيٗ تٛاٌت (ع

. ػفٛٔٝ وٕٕذٖ ِٕبعت گٕذصدائٝ گشدد

. ٘ب ٚ آلبيبْ ثبيذ خذا ثبؽذ عيٕه اعىشاپ ثشاٜ خبُٔ (ف

وٍيٗ ؽشايو، اعتبٔذاسد٘بٜ عبختّبٔٝ ٚ ايّٕٝ عبختّبْ، تدٙيضات پضؽىٝ ٚ ثٙذاؽتٝ عبيش ثخؾٙب ثش - 26ِبدٖ 

. اعبط مٛاثو ٚصاست خٛا٘ذ ثٛد

. وٍيٗ ثيّبسعتبٔٙب ِٛظفٕذ مٛاثو ٚ دعتٛساٌؼًّ خذيذ فبدسٖ اص عٜٛ ٚصاست سا سػبيت ّٔبيٕذ- 27ِبدٖ 

ٔبِٗ ٚ عبيش مٛاثو ٚصاست ثٛدٖ ٚ تّذيذ پشٚأٗ ِغئٛالْ فٕٝ  ٘بٜ تأعيظ ثشاعبط ايٓ آييٓ تّذيذ پشٚأٗ- 28ِبدٖ 

ثيّبسعتبٔٙب ٚ ثخؾٙبٜ پبساوٍيٕيه ثشاعبط لبْٔٛ آِٛصػ ِذاَٚ خبِؼٗ پضؽىٝ ٚ عبيش مٛاثو تؼييٓ ؽذٖ اص خٍّٗ 
. ٔبِٗ خٛا٘ذ ثٛد ٔظبستٙبٜ ِغتّش دس ايٓ آييٓ

ثبؽذ ٚ زذاوثش صِبْ ثشاٜ افالذ  تّذيذ پشٚأٗ تأعيظ ثيّبسعتبْ ٘ش پٕح عبي ثشاعبط مٛاثو ِزوٛس ِٝ: تجقشٖ
. ؽؼ ِبٖ خٛا٘ذ ثٛد

اٜ خٛد ِٛظفٕذ ِٛاسد  ثبصسعبْ ٚ ِغئٛالْ ٔظبست ٕ٘گبَ اسصؽيبثٝ ٚ اسصيبثٝ ثيّبسعتبْ ٚ ثبصديذ٘بٜ دٚسٖ- 29ِبدٖ 

. ٔبِٗ سا ِٛسد تٛخٗ لشاس دٕ٘ذ ِٕذسج دس ايٓ آييٓ

: ؽشايو اسصؽيبثٝ- فقً دُ٘

. دسخٗ اسصؽيبثٝ ثيّبسعتبٔٙب ىجك اسصؽيبثٝ عبٌيبٔٗ ثشاعبط مٛاثو ِشثٛىٗ ِؾخـ ِيگشدد- 30ِبدٖ 

 لبْٔٛ تؾىيً 8ٔبِٗ اخشائٝ ِبدٖ   آيي23ٓچٕبٔچٗ ٔتيدٗ اسصؽيبثٝ عبٌيبٔٗ صيش اعتبٔذاسد ثبؽذ ثشاعبط ِبدٖ - تجقشٖ 
.  ػًّ ٚ دس فٛست ٌضَٚ ثيّبسعتبْ تؼييً خٛا٘ذ گشديذ1367ٚصاست ثٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىٝ ِقٛة عبي 

. ٘بٜ فؼبي ِٕذسج دس مٛاثو اسصؽيبثٝ ثبؽذ ثيّبسعتبْ ثبيذ داساٜ وّيتٗ- 31ِبدٖ 

٘بٜ ػِّٛٝ داخً ِسٛىٗ ثيّبسعتبْ، سا٘شٚ٘ب، ثخؾٙب، ٔسٖٛ ؽٕبعبيٝ ٚ تفىيه  تؼييٓ ػالئُ ٚ ٔؾبٔٗ- 32ِبدٖ 

. ٘بٜ ٚصاست خٛا٘ذ ثٛد ِيبثك مٛاثو ٚ دعتٛساٌؼًّ... پشعًٕ، ثيّبساْ، وبسوٕبْ پؾتيجبٔٝ ٚ 

: تخٍفبت- فقً يبصدُ٘

اص مٛاثو تؼييٓ ... چٕبٔچٗ ِغئٛالْ ثيّبسعتبْ اػُ اص ِؤعظ يب ِؤعغبْ، ِغئٛي يب ِغئٛالْ فٕٝ ٚ- 33ِبدٖ 

: ٔبِٗ ٚ يب دعتٛساٌؼٍّٙبٜ اثالغٝ تٛعو ٚصاست تخيٝ ّٔبيذ ثٗ تشتيت صيش سفتبس خٛا٘ذ ؽذ ؽذٖ دس ايٓ آييٓ

. دأؾىذٖ ريشثو/ثبس اٚي تزوش ثب ليذ ِٛمٛع دس فٛستدٍغٗ ثبصسعٝ ِسً تٛعو ٚصاست يب دأؾگبٖ (اٌف

. دأؾىذٖ ريشثو/ثبس دَٚ اخيبس وتجٝ تٛعو ٚصاست يب دأؾگبٖ (ة

دأؾىذٖ ِشثٛه ٚ اػالَ /تٕضي يه دسخٗ اسصؽيبثٝ ثيّبسعتبْ دس فٛست ػذَ تٛخٗ ثٗ عٗ ٔٛثت تزوش وتجٝ دأؾگبٖ (ج
. گش ِٛمٛع ثٗ عبصِبٔٙبٜ ثيّٗ

دس فٛستيىٗ ٔتيدٗ اسصؽيبثٝ ثقٛستٝ ثبؽذ وٗ دس ٘ش عٗ ِبٖ يىجبس دسخٗ اسصؽيبثٝ يه دسخٗ تٕضي يبثذ تب ٚلتٝ : تجقشٖ

.  ِمذٚس خٛا٘ذ ثٛد27صيش اعتبٔذاسد لشاس گيشد تؼييٍٝ ثيّبسعتبْ ِيبثك تجقشٖ ِبدٖ 

دس فٛست تىشاس ٚ اداِٗ تخٍف ٚ ػذَ تٛخٗ ثٗ اخيبس٘بٜ لجٍٝ چٕبٔچٗ اػّبي أدبَ ؽذٖ دس لبٌت لبْٔٛ تؼضيشات  (د

 لبْٔٛ يبد ؽذٖ ٚ دس عبيش ِٛاسد ِٛمٛع ثٗ 11ثبؽذ، ِٛمٛع ثٗ وّيغيْٛ ِبدٖ  (دسِبٔٝ- دس اِٛس ثٙذاؽتٝ )زىِٛتٝ 
. ِسبوُ ػِّٛٝ ازبٌٗ خٛا٘ذ ؽذ

٘بٜ اخشايٝ تقّيّبت وّيغيْٛ ِضثٛس ٚ آساء ِسبوُ لنبيٝ دس وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ ِيشذ ٚ خٙت اخشا ثٗ  سٚػ- 1تجقشٖ 
. گشدد ٚازذ٘بٜ ريشثو اثالؽ ِٝ



ٔبِٗ ٚ  ٘ب ٚ ثبصسعبْ ِشثٛىٗ ثبيذ ِٛاسد تخٍف سا ِٕيجك ثب مٛاثو لبٔٛٔٝ ٚ آييٓ دأؾىذٖ/دأؾگبٖ- 2تجقشٖ 

. ٘بٜ ِشثٛىٗ ثيٛس ِؾخـ دس فٛستدٍغبت ٚ ِىبتجبت ليذ ٚ سٚٔٛؽت آْ سا ثٗ ٚصاست ِٕؼىظ ّٔبيٕذ دعتٛساٌؼًّ

، ٚصاست ِدبص اعت 1333ٔبِٗ اخشايٝ لبْٔٛ تّشوض ِؤعغبت فسٝ ٍِّىتٝ ِقٛة عبي   آيي4ِٓيبثك ِبدٖ - 34ِبدٖ 
وٗ ٘ش يه اص ِؤعغبت دسِبٔٝ ٚ تؾخيقٝ وؾٛس سا ٘ش صِبْ الصَ ثبؽذ ِٛسد ثبصسعٝ لشاس دادٖ ِغئٛالْ ثيّبسعتبْ 

دأؾىذٖ لشاس دٕ٘ذ ٚ چٕبٔچٗ دس ٚعبيً، /ِىٍفٕذ وٗ ٘ش ٔٛع اىالػبت الصَ سا دس دعتشط ثبصسعبْ ٚصاست ٚ يب دأؾگبٖ

دس فٛست تغبِر . ثبؽٕذ ٌٛاصَ، ثٕب ٚ اداسٖ ِؤعغٗ دسِبٔٝ ٔمقٝ ِؾب٘ذٖ ٚ گضاسػ ؽذ، ِىٍف ثٗ سفغ آْ ِٝ
دسِبٔٝ - ِغئٌٛيٓ ثيّبسعتبْ چٕبٔچٗ ٚصاست تؾخيـ د٘ذ وٗ ػذَ اخشاٜ اِٛس ِزوٛس ِٛخت ثشٚص ِؾىالت ثٙذاؽتٝ 

تٛأذ ثؼذ اص اخيبس وتجٝ، دعتٛس تؼييٍٝ ِؤعغٗ تب سفغ ٔٛالـ سا ثذ٘ذ ٚ دس فٛست ػذَ تٛخٗ  ؽٛد ِٝ ِٝ
. ثيّبسعتبْ، دسخٛاعت ٌغٛ دائُ پشٚأٗ تأعيظ سا اص ِشاخغ ريقالذ ّٔبيذ

 لبْٔٛ ِشثٛه ثٗ 24٘بٜ لجٍٝ ٚ ثٗ اعتٕبد ِبدٖ  ٔبِٗ  تجقشٖ خبيگضيٓ آيي36ٓ ِبدٖ ٚ 35ٔبِٗ دس  ايٓ آييٓ- 35ِبدٖ 
ثٗ تقٛيت سعيذ ٚ ... دس تبسيخ  (ثب افالزبت ثؼذٜ) 1334ِمشسات اِٛس پضؽىٝ ٚ داسٚيٝ ٚ خٛسدٔٝ ٚ آؽبِيذٔٝ ِقٛة 

ثب اثالؽ . پضؽىٝ ٚ عبيش ِمشسات لبثً اخشا اعت ٔبِٗ تأعيظ ِيت ٘يأت ٚصيشاْ ٚ لٛأيٓ عبصِبْ ٔظبَ ثب سػبيت آييٓ
 4/12/ک. گشدد ٘بٜ لجٍٝ ِشتجو ثب تأعيظ ثيّبسعتبْ ٍِغٝ ِٝ ٔبِٗ ٔبِٗ، آييٓ ايٓ آييٓ

. دأؾىذٖ ريشثو/ثبس اٚي تزوش ثب ليذ ِٛمٛع دس فٛستدٍغٗ ثبصسعٝ ِسً تٛعو ٚصاست يب دأؾگبٖ (اٌف

. دأؾىذٖ ريشثو/ثبس دَٚ اخيبس وتجٝ تٛعو ٚصاست يب دأؾگبٖ (ة

دأؾىذٖ ِشثٛه ٚ اػالَ /تٕضي يه دسخٗ اسصؽيبثٝ ثيّبسعتبْ دس فٛست ػذَ تٛخٗ ثٗ عٗ ٔٛثت تزوش وتجٝ دأؾگبٖ (ج

. گش ِٛمٛع ثٗ عبصِبٔٙبٜ ثيّٗ

دس فٛستيىٗ ٔتيدٗ اسصؽيبثٝ ثقٛستٝ ثبؽذ وٗ دس ٘ش عٗ ِبٖ يىجبس دسخٗ اسصؽيبثٝ يه دسخٗ تٕضي يبثذ تب ٚلتٝ : تجقشٖ

.  ِمذٚس خٛا٘ذ ثٛد27صيش اعتبٔذاسد لشاس گيشد تؼييٍٝ ثيّبسعتبْ ِيبثك تجقشٖ ِبدٖ 

دس فٛست تىشاس ٚ اداِٗ تخٍف ٚ ػذَ تٛخٗ ثٗ اخيبس٘بٜ لجٍٝ چٕبٔچٗ اػّبي أدبَ ؽذٖ دس لبٌت لبْٔٛ تؼضيشات  (د
 لبْٔٛ يبد ؽذٖ ٚ دس عبيش ِٛاسد ِٛمٛع ثٗ 11ثبؽذ، ِٛمٛع ثٗ وّيغيْٛ ِبدٖ  (دسِبٔٝ- دس اِٛس ثٙذاؽتٝ )زىِٛتٝ 

. ِسبوُ ػِّٛٝ ازبٌٗ خٛا٘ذ ؽذ

٘بٜ اخشايٝ تقّيّبت وّيغيْٛ ِضثٛس ٚ آساء ِسبوُ لنبيٝ دس وّيغيْٛ لبٔٛٔٝ ِيشذ ٚ خٙت اخشا ثٗ  سٚػ- 1تجقشٖ 

. گشدد ٚازذ٘بٜ ريشثو اثالؽ ِٝ

ٔبِٗ ٚ  ٘ب ٚ ثبصسعبْ ِشثٛىٗ ثبيذ ِٛاسد تخٍف سا ِٕيجك ثب مٛاثو لبٔٛٔٝ ٚ آييٓ دأؾىذٖ/دأؾگبٖ- 2تجقشٖ 

. ٘بٜ ِشثٛىٗ ثيٛس ِؾخـ دس فٛستدٍغبت ٚ ِىبتجبت ليذ ٚ سٚٔٛؽت آْ سا ثٗ ٚصاست ِٕؼىظ ّٔبيٕذ دعتٛساٌؼًّ

، ٚصاست ِدبص اعت 1333ٔبِٗ اخشايٝ لبْٔٛ تّشوض ِؤعغبت فسٝ ٍِّىتٝ ِقٛة عبي   آيي4ِٓيبثك ِبدٖ - 34ِبدٖ 
وٗ ٘ش يه اص ِؤعغبت دسِبٔٝ ٚ تؾخيقٝ وؾٛس سا ٘ش صِبْ الصَ ثبؽذ ِٛسد ثبصسعٝ لشاس دادٖ ِغئٛالْ ثيّبسعتبْ 

دأؾىذٖ لشاس دٕ٘ذ ٚ چٕبٔچٗ دس ٚعبيً، /ِىٍفٕذ وٗ ٘ش ٔٛع اىالػبت الصَ سا دس دعتشط ثبصسعبْ ٚصاست ٚ يب دأؾگبٖ

دس فٛست تغبِر . ثبؽٕذ ٌٛاصَ، ثٕب ٚ اداسٖ ِؤعغٗ دسِبٔٝ ٔمقٝ ِؾب٘ذٖ ٚ گضاسػ ؽذ، ِىٍف ثٗ سفغ آْ ِٝ
دسِبٔٝ - ِغئٌٛيٓ ثيّبسعتبْ چٕبٔچٗ ٚصاست تؾخيـ د٘ذ وٗ ػذَ اخشاٜ اِٛس ِزوٛ ِٛخت ثشٚص ِؾىالت ثٙذاؽتٝ 

تٛأذ ثؼذ اص اخيبس وتجٝ، دعتٛس تؼييٍٝ ِؤعغٗ تب سفغ ٔٛالـ سا ثذ٘ذ ٚ دس فٛست ػذَ تٛخٗ  ؽٛد ِٝ ِٝ
. ثيّبسعتبْ، دسخٛاعت ٌغٛ دائُ پشٚأٗ تأعيظ سا اص ِشاخغ ريقالذ ّٔبيذ

 لبْٔٛ ِشثٛه ثٗ 24٘بٜ لجٍٝ ٚ ثٗ اعتٕبد ِبدٖ  ٔبِٗ  تجقشٖ خبيگضيٓ آيي36ٓ ِبدٖ ٚ 35ٔبِٗ دس  ايٓ آييٓ- 35ِبدٖ 
 ثٗ 24/12/1383دس تبسيخ  (ثب افالزبت ثؼذٜ) 1334ِمشسات اِٛس پضؽىٝ ٚ داسٚيٝ ٚ خٛسدٔٝ ٚ آؽبِيذٔٝ ِقٛة 

ٔبِٗ تأعيظ ِيت ٘يأت ٚصيشاْ ٚ لٛأيٓ عبصِبْ ٔظبَ پضؽىٝ ٚ عبيش ِمشسات لبثً اخشا  تقٛيت سعيذ ٚ ثب سػبيت آييٓ
 4/12/ک. گشدد ٘بٜ لجٍٝ ِشتجو ثب تأعيظ ثيّبسعتبْ ٍِغٝ ِٝ ٔبِٗ ٔبِٗ، آييٓ ثب اثالؽ ايٓ آييٓ. اعت

دوتش ِغؼٛد پضؽىيبْ 

 


