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 اّساف ٍ ؾَاثف ولي ثرص تؼبًٍي -فػل اٍل 

 هَؾَع:ثرص تؼبًٍي 
 لبًَى ثرص تؼبًٍي التػبز خوَْضي اسالهي ايطاى

 اّساف ٍ ؾَاثف ولي ثرص تؼبًٍي -فػل اٍل 
 اّساف ثرص تؼبًٍي ػجبضتست اظ: -1هبزُ 

 .هیي ضطايف ٍ اهىبًبت وبض ثطاي ّوِ ثِ هٌظَض ضسیسى ثِ اضتغبل وبهلأايدبز ٍ ت -1
 لطاض زازى ٍسبئل وبض زض اذتیبض وسبًیىِ لبزض ثىبضًس ٍلي ٍسبئل وبض ًساضًس. -2
 .حمك ػسالت اختوبػيّبي ذبظ خْت ت پیطگیطي اظ توطوع ٍ تساٍل ثطٍت زض زست افطاز ٍ گطٍُ -3
 خلَگیطي اظ وبضفطهبي هكلك ضسى زٍلت . -4
 .ثطزاضي هستمین اظ حبغل وبض ذَز لطاض گطفتي هسيطيت ٍ سطهبيِ ٍ هٌبفغ حبغلِ زض اذتیبض ًیطٍي وبض ٍ تطَيك ثْطُ -5
 پیطگیطي اظ اًحػبض، احتىبض، تَضم ٍ اؾطاض ثِ غیط. -6
 ثیي ّوِ هطزم . تَسؼِ ٍ تحىین هطبضوت ٍ تؼبٍى ػوَهي -7

 اّساف هصوَض ايي هبزُ ثبيس ثب ضػبيت ؾطٍضتْبي حبون ثط ثطًبهِ ضيعي ػوَهي التػبز وطَض زض ّط يه اظ هطاحل ضضس ػولي ضَز. -تجػطُ
 ضطوتْبئي وِ ثب ضػبيت ايي لبًَى تطىیل ٍ ثِ ثجت ثطسٌس تؼبًٍي ضٌبذتِ هیطًَس. -2هبزُ 
ًَى ٍ زض حس همطضات ثگًَِ اي وِ ظهیٌِ ازاضُ يب زذبلت زض ازاضُ تؼبًٍیْب يب وبضفطهبي هكلك ضسى زٍلت فطاّن زٍلت هَظف است ثب ضػبيت ايي لب -3هبزُ 

 ًیبيس ثب ثرص تؼبًٍي ّوىبضي ًوَزُ ٍ اهىبًبت ٍ تسْیالت الظم ضا ثب ّوبٌّگي ٍظاضت تؼبٍى زض اذتیبض آًْب لطاض زّس.
 ّبي ذَز زض ضطايف هسبٍي اٍلَيت ضا ثِ ثرص تؼبًٍي ثسٌّس.  ض اخطاي قطحْب ٍ پطٍغُزٍلت ٍ ولیِ سبظهبًْبي ٍاثستِ هَظفٌس ز -4هبزُ 
، ، حَظُ ػولیبت، ًَع، هَؾَع، ّسفاسبسٌبهِ ّط يه اظ تؼبًٍي ّب ثبيس ثب ضػبيت همطضات ايي لبًَى ضبهل ًىبت ظيط ثبضس. ًبم ثب لیس ولوِ تؼبًٍي -5هبزُ 
 ، همطضات هبلي ٍ وبض، اًحالل ٍ تػفیِ . ، اضوبى، همطضات هطثَـ ثِ ػؿَهیعاى سطهبيِ، ، هطوع اغلي ػولیبت ٍ ًطبًيهست

 .تبثؼیت تؼبًٍي ّب ثبيس ايطاًي ثبضس -تجػطُ
ِ حسالل ٍ حس اوثط تؼساز ػؿَ زض تؼبًٍي ّب ثِ ًسجت سطهبيِ ٍ فطغت اضتغبل ٍ ًَع فؼبلیت ٍ ضػبيت اغل ػسم توطوع ٍ تساٍل ثطٍت ثِ ٍسیل -6هبزُ 

 ًفط ثبضس. 7آئیي ًبهِ اي تؼییي هیطَز وِ ثِ تػَيت ٍظاضت تؼبٍى هي ضسس ٍلي زض ّط غَضت تؼساز اػؿبء ًجبيس ووتط اظ 
 ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي زاضاي ضرػیت حمَلي هستمل هیجبضٌس. -7هبزُ 

 ػؿَ -فػل زٍم 
ضج زض ايي لبًَى ثَزُ هلتعم ثِ اّساف ثرص تؼبًٍي ٍ اسبسٌبهِ لبًًَي آى ػؿَ زض ضطوتْبي تؼبًٍي ضرػي است حمیمي وِ ٍاخس ضطايف هٌس -8هبزُ 

 تؼبًٍي ثبضس.
 ّبي تَلیس ػؿَ ثبيس زض تؼبًٍي ثِ وبض اضتغبل زاضتِ ثبضس. زض تؼبًٍي -1تجػطُ
اهب ّیبت هسيطُ ٍ هسيط ػبهل ثبيس ، اي زض غَضتي وِ ػؿَيت ثطاي ّوِ آظاز ثبضس. زاضتي ػؿَ غیط ضبغل هدبظ است زض تؼبًٍیْبي چٌس هٌظَضُ -2تجػطُ

 اظ هیبى اػؿبء ضبغل اًتربة گطزز.
 ،ضطايف ػؿَيت زض تؼبًٍیْب ػجبضتست اظ -9هبزُ 

 .تبثؼیت خوَْضي اسالهي ايطاى -1
 ػسم هوٌَػیت لبًًَي ٍ حدط ٍ ٍضضىستگي ثِ تمػیط. -2
 .ػسم سبثمِ اضتطبء، اذتالس ٍ والّجطزاضي -3
 .تؼْس ضػبيت همطضات اسبسٌبهِ تؼبًٍي زضذَاست وتجي ػؿَيت ٍ -4
 ػسم ػؿَيت زض تؼبًٍي هطبثِ. -5

 اػؿبء زض ولیِ اهَض تؼبًٍي قجك اسبسٌبهِ حك ًظبضت زاضًس. -10هبزُ



 اًس ػول وٌٌس. ٍلیتْبئي وِ زض حسٍز لَاًیي ٍ همطضات تؼْس وطزُؤهىلفٌس ثِ ٍظبيف ٍ هس ولیِ اػؿب -11هبزُ
 تَاى آى ضا هٌغ وطز. اذتیبضيست ٍ ًوي ذطٍج ػؿَ اظ تؼبًٍي -12هبزُ

 اػؿبء هترػع تؼبًٍیْبي تَلیس حسالل ضص هبُ لجل اظ استؼفب ثبيس هطاتت ضا وتجب ثِ اقالع تؼبًٍي ثطسبًٌس. -1تجػطُ
 .، ٍي هلعم ثِ خجطاى استزض غَضتیىِ ذطٍج ػؿَ هَخت ؾطضي ثطاي تؼبًٍي ثبضس -2تجػطُ

 :ضَز اذطاج هيزض هَاضز ظيط ػؿَ تؼبًٍي  -13هبزُ
 اظ زست زازى ّط يه اظ ضطايف ػؿَيت همطض زض ايي لبًَى. -1
ضٍظ اظ تبضيد اذكبض زٍم ثب تػَيت هدوغ  15ػسم ضػبيت همطضات اسبسٌبهِ ٍ سبيط تؼْسات لبًًَي پس اظ زٍ اذكبض وتجي تَسف ّیئت هسيطُ ثِ فبغلِ  -2

 ػوَهي فَق الؼبزُ .
تؼبًٍي ضَز ٍ ٍي ًتَاًس ظطف هست يه سبل آى ضا خجطاى ًوبيس يب اػوبلي وِ ثِ حیثیت ٍ اػتجبض تؼبًٍي لكوِ  اضتىبة اػوبلي وِ هَخت ظيبى هبزي -3

 ٍاضز وٌس يب ثب تؼبًٍي ضلبثتي ًبسبلن ثٌوبيس. 
 تطریع هَاضز فَق ثٌب ثِ پیطٌْبز ّط يه اظ هسيطاى ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي ذَاّس ثَز. -تجػطُ

ِ ٍي وِ ٍاخس ضطايف ٍ هلتعم ثِ ضػبيت همطضات تؼبًٍي ثبضٌس ، ػؿَ تؼبًٍي ضٌبذتِ ضسُ ٍ زض غَضت تؼسز ثبيستي هبثِ زض غَضت فَت ػؿَ ٍضث -14هبزُ
ٍ يب ّیچىسام ٍاخس  التفبٍت افعايص سْن ًبضي اظ تؼسز ذَز ضا ثِ تؼبًٍي ثپطزاظًس . اهب اگط وتجب اػالم ًوبيٌس وِ هبيل ثِ ازاهِ ػؿَيت زض تؼبًٍي ًیستٌس

 ًجبضٌس ، ػؿَيت لغَ هیگطزز. ضطايف
 س.اگط تؼساز ٍضثِ ثیص اظ ظطفیت تؼبًٍي ثبضس ، يه يب چٌس ًفط ثِ تؼساز هَضز ًیبظ تؼبًٍي ثب تَافك سبيط ٍضاث ػؿَ تؼبًٍي ضٌبذتِ هي ضًَ -تجػطُ

سْن ٍ ولیِ حمَق ٍ هكبلجبت ػؿَ ثِ لیوت  زض غَضت لغَ ػؿَيت ثِ سجت فَت ، استؼفب، اًحالل ، اذطاج ، قجك اسبسٌبهِ ٍ لطاضزاز هٌؼمسُ -15هبزُ
 اش پطزاذت ذَاّس ضس. ضٍظ تمَين ٍ ثِ زيَى تؼبًٍي تجسيل هیطَز وِ پس اظ وسط زيَى ٍي ثِ تؼبًٍي ، ثِ اٍ يب ٍضثِ

چٌبًچِ ػیي لبثل  زض غَضتیىِ ٍضثِ تمبؾب ًوبيس وِ سْن ػؿَ هتَفي اظ ػیي اهَال تؼبًٍي پطزاذت ضَز ٍ تطاؾي يب هػبلحِ هوىي ًجبضس -تجػطُ
 ٍاگصاضي ثَزُ ٍ هَخت اذالل ٍ ؾطض فبحص ثِ اػؿبء ٍ تؼبًٍي ًگطزز آى لسوت اظ هكبلجبت تسلین ٍضثِ هي گطزز.

  
  سطهبيِ -فػل سَم 

 سطهبيِ تؼبًٍي اهَال ٍ زاضائي ّبئي است وِ ثطاي تبسیس تؼبًٍي يب افعايص سطهبيِ لجلي زض اذتیبض آى لطاض هي گیطز. -16هبزُ
% سطهبيِ ثَسیلِ اػؿبء زض اذتیبض ضطوت تؼبًٍي لطاض هي گیطز ٍ ٍظاضتربًِ ّب ، سبظهبًْب 51ضطوتْبي تؼبًٍي ضطوتْبئي است وِ توبم يب حسالل  -17ُهبز

بي ػوَهي ، ضطوتْبي زٍلتي ٍ ٍاثستِ ثِ زٍلت ٍ تحت پَضص زٍلت ، ثبًىْب، ضْطزاضيْب ، ضَضاّبي اسالهي وطَضي ، ثٌیبز هستؿؼفبى ٍ سبيط ًْبزّ
اظ ضاُ ٍام ثسٍى ثْطُ يب ّط ضاُ هططٍع زيگط اظ لجیل هطبضوت ، هؿبضثِ، هعاضػِ، هسبلبت ، اخبضُ ، اخبضُ ثِ ضطـ  43اغل  12هیتَاًٌس خْت اخطاي ثٌس 

 ػؿَض ثبضٌس. تولیه ، ثیغ ضطـ ، فطٍش السبقي ، غلح ، السام ثِ ووه زض تبهیي يب افعايص سطهبيِ ضطوتْبي تؼبًٍي ًوبيٌس ثسٍى آًىِ 
زض هَاضزيىِ زستگبّْبي زٍلتي زض تبسیس ضطوتْبي تؼبًٍي ضطيه هیطًَس ظطف هستي وِ ثب هَافمت قطفیي زض ؾوي ػمس ضطوت تؼییي ذَاّس  -تجػطُ

 ضس سْن سطهبيِ گصاضي زٍلت ثِ تسضيح ثبظپطزاذت ٍ غس زضغس سطهبيِ ثِ تؼبًٍي تؼلك ذَاّس گطفت .
بيت اغَل چْل ٍ سَم ٍ چْل ٍ چْبضم لبًَى اسبسي ، ٍاحس ّبي غٌؼتي يب وطبٍضظي يب ذسهبتي ٍ اهثبل آى ضا وِ اظ اهَال زٍلت هي تَاًس ثب ضػ -18هبزُ

 ػوَهي است ٍ زض اذتیبض زاضز زض اذتیبض ضطوتْبي تؼبًٍي ثػَضت ظيط لطاض زّس.
تِ ثبضس ، زض اذتیبض تؼبًٍي لطاض زّس ٍ تؼبًٍي هبله هٌبفغ آى ٍاحسّبي هصوَض ضا ثػَضت حجس هَلت يب هبزام وِ تؼبًٍي ثػَضت لبًًَي ٍخَز زاض -1

 ثبضس .
 زض غَضتي وِ ٍاحسّبي هصوَض وبضوٌبى ٍاخس ضطايف زاضتِ ثبضٌس ، زض ػؿَيت آى تؼبًٍي اٍلَيت ذَاٌّس زاضت . -2
 ِ هجلغي ًمس ٍ يب وبال زضيبفت ًوبيس.زٍلت هیتَاًس قجك لطاضزاز ثبثت استْالن يب ثبظسبظي يب ًگْساضي يب تَسؼِ ٍاحس هعثَض سبالً -3
بهِ ضيعي زٍلت هیتَاًس زض ٍاگصاضي ٍاحسّبي فَق ٍ سبيط اهىبًبت ، همطضاتي ثِ ػٌَاى ضطايف العاهي زض ضػبيت سیبستْبي زٍلت زض لیوت گصاضي ٍ ثطً -4

 تَلیس ٍ تَظيغ ٍ تبهیي هٌبفغ ػوَهي ، تؼییي ًوبيس.
 هبلي زٍلتي اٍلَيت ثب تؼبًٍي ّبئي است وِ اظ ثبًىْب قجك لبًَى ػولیبت ثبًىي ثسٍى ثْطُ ٍام زضيبفت ًىطزُ ثبضٌس. زض استفبزُ اظ ٍام ٍ ووىْبي -19هبزُ
سْن اػؿبء زض تبهیي سطهبيِ ضطوتْبي تؼبًٍي ثطاثط است هگط هدوغ ػوَهي تػَيت ًوبيس وِ اػؿبء سْن ثیطتطي تبزيِ ًوبيٌس وِ زض ايي  -20هبزُ

 سْن ّب ثبيس زض حسٍزي ثبضس وِ ٍظاضت تؼبٍى هتٌبست ثب ًَع ٍ تؼساز اػؿبء تؼبًٍیْب تؼییي هي ًوبيس. غَضت حسالل ٍ حساوثط
ّط تؼبًٍي ٍلتي ثجت ٍ تطىیل هیطَز وِ حسالل يه سَم سطهبيِ آى تبزيِ ٍ زض غَضتیىِ ثػَضت ًمسي ٍ خٌسي ثبضس تمَين ٍ تسلین ضسُ  -21هبزُ

 ثبضس. 
 هجلغ پطزاذت ًطسُ سْن ذَز ضا ظطف هست همطض زض اسبسٌبهِ تبزيِ ًوبيٌس.اػؿبء تؼبًٍي هىلفٌس  -تجػطُ



 ػؿَ يب اػؿبء تؼبًٍي هي تَاًٌس ثب ضػبيت همطضات ايي لبًَى سْن ذَز ضا ثِ سبيط اػؿبء ٍ يب افطاز خسيس ٍاخس ضطايف ٍاگصاض ًوبيٌس. -22هبزُ
 ى سْن آًبى هیجبضس هگط آًىِ زض لطاضزاز تطتیت زيگطي ضطـ ضسُ ثبضس.هسٍَلیت هبلي اػؿبء زض ضطوتْبي تؼبًٍي هحسٍز ثِ هیعا -23هبزُ

ضسُ هسٍَلیت زستگبّْبي ػوَهي تبهیي وٌٌسُ سطهبيِ تؼبًٍیْب ثِ هیعاى سطهبيِ هتؼلك ثِ آًبى هیجبضس هگط آًىِ زض لطاضزاز تطتیت زيگطي ضطـ  -تجػطُ
 ثبضس.
ٍ اهىبًبت الظم ضا ثطاي تطىیل ٍ تمَيت تؼبًٍیْب زض خْت تبهیي همبغس هصوَض زض ايي ثٌس  ضطايف 43اغل  2زٍلت هَظف است خْت اخطاي ثٌس  -24هبزُ

 فطاّن آٍضز.
اي يب هٌبثغ ثبًىي ثب تؿویي زٍلت، ٍام ثسٍى ثْطُ زض اذتیبض تؼبًٍي لطاض زّس ٍ اهَال هٌمَل  ثِ هٌظَض فَق زٍلت هیتَاًس ثب استفبزُ اظ هٌبثغ ثَزخِ -1تجػطُ

ٍ يب  ٍ ٍسبيل ٍ اهىبًبت الظم ضا ثِ لیوت ػبزلِ ثكَض ًمس ٍ يب السبـ ثطاي تطىیل ٍ تمَيت تؼبًٍیْب ثِ آًْب ثفطٍضس ٍ يب ثِ آًْب اخبضُ زّس ٍ يب غیط هٌمَل
 ب هٌتمل ًوبيس.السام ثِ ػمس اخبضُ ثططـ تولیه ثٌوبيس ٍ يب سْبم ضطوتْب ٍ هَسسبت زٍلتي ٍ ٍاثستِ زٍلت ٍ ثبًىْب ٍ هػبزضُ ٍ هلي ضسُ ضا ثِ تؼبًٍیْ

زٌّس ٍ  ثبًىْب هَظف اًس خْت سطهبيِ گصاضي ٍ يب افعايص سطهبيِ تؼبًٍیْب ٍ يب تمَيت آًْب ٍام ٍ سبيط تسْیالت اػكبئي ضا زض اذتیبض آًبى لطاض -2تجػطُ
ٍ يب ٍثیمِ ٍ يب ضّي زض ًعز ثبًه ثبضس ٍ يب  هي تَاًٌس لطاضزاز ًوبيٌس وِ سطهبيِ ّبئي وِ اظ هحل ٍام ٍ سبيط تسْیالت اػكبئي تبهیي هیطَز ثؼٌَاى ؾوبًت

َال تؼبًٍیْبي زض غَضتیىِ تؼبًٍي لبزض ثِ ثبظپطزاذت ٍام ًجبضس ثبًه هكبلجبت ذَز ضا اظ قطيك فطٍش اهَال تؼبًٍي تسَيِ ًوبيس وِ زض ذطيس ايٌگًَِ اه
 زيگط اٍلَيت زاضًس.

 بليحسبة سَز ٍ ظيبى ٍ تمسین سَز ٍ سبيط همطضات ه -فػل چْبضم 
 سَز ذبلع ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي زض ّط سبل هبلي ثِ تطتیت ظيط تمسین هیطَز . -25هبزُ

 %( ثِ ثبال ثب تػَيت هدوغ ػوَهي ثؼٌَاى شذیطُ تؼبًٍي ثِ حسبة شذیطُ لبًًَي هٌظَض هیطَز.5اظ حسالل پٌح زضغس ) -1
آهس ّبي هصوَض ثِ هیعاى يه چْبضم هؼسل سطهبيِ سِ سبل اذیط ضطوت ًطسیسُ ثبضس شذیطُ لبًًَي تب ظهبًي وِ هجلغ ول شذیطُ حبغل اظ زض -1تجػطُ

 العاهي است .
 تؼبًٍیْب هیتَاًٌس تب حساوثط يه زٍم شذیطُ لبًًَي ضا خْت افعايص سطهبيِ ذَز ثىبض ثجطًس. -2تجػطُ

تػَيت هدوغ ػوَهي ثِ حسبة هطثَـ هٌظَض هي گطزز ٍ ًحَُ  حساوثط پٌح زضغس اظ سَز ذبلع ثؼٌَاى اًسٍذتِ احتیبقي ثِ پیطٌْبز ّیبت هسيطُ ٍ -2
 هػطف آى ثب تػَيت هدوغ ػوَهي است .

 چْبض زضغس اظ سَز ذبلع ثؼٌَاى حك تؼبٍى ٍ آهَظش ثِ غٌسٍق تؼبٍى ٍاضيع هي گطزز. -3
 َيت هدوغ ػوَهي ترػیع زازُ هیطَز.زضغسي اظ سَز خْت پبزاش ثِ اػؿبء ، وبضوٌبى ، هسيطاى ٍ ثبظضسبى ثِ پیطٌْبز ّیبت هسيطُ ٍ تػ -4
 پس اظ وسط ٍخَُ فَق ثبلیوبًسُ سَز ذبلع ثِ تطتیجي وِ زض اسبسٌبهِ ٍ ضطايف ؾوي ػمس پصيطفتِ هي ضَز تمسین هي گطزز. -5

 تؼبًٍیْبي تَلیس ٍ تَظيغ -فػل پٌدن 
اهساضي ، زاهپطٍضي ، پطٍضش ٍ غیس هبّي ، ضیالت ، غٌؼت ، هؼسى تؼبًٍیْبي تَلیس ضبهل تؼبًٍي ّبئي است وِ زض اهَض هطثَـ ثِ وطبٍضظي ، ز -26هبزُ

 ، ػوطاى ضْطي ٍ ضٍستبئي ٍ ػطبيطي ٍ ًظبيط ايٌْب فؼبلیت هي ًوبيٌس.
 تؼبًٍیْبي تَلیس زض ولیِ اٍلَيتْب ٍ حوبيتْبي هطثَـ ثِ تؼبًٍیْب حك تمسم زاضًس. -تجػطُ

ًیبظ هطبغل تَلیس ٍ يب هػطف وٌٌسگبى ػؿَ ذَز ضا زض چْبض چَة هػبلح ػوَهي ٍ ثوٌظَض وبّص تؼبًٍیْبي تَظيغ ػجبضتٌس اظ تؼبًٍیْبئي وِ  -27هبزُ
 ّعيٌِ ّب ٍ لیوتْب تبهیي هي ًوبيٌس.

ٍ تؼبًٍیْبي تَظيغ هطثَـ ثِ تبهیي وبال ٍ هسىي ٍ سبيط ًیبظهٌسيْبي ضٍستبئیبى ٍ ػطبيط ٍ وبضگطاى ٍ وبضهٌساى اظ ًظط گطفتي سْویِ وبال  -تجػطُ
 يتْبي زٍلتي ٍ ثبًىي ٍ سبيط حوبيتْبي هطثَـ ثِ اهَض تْیِ ٍ تَظيغ اٍلَيت زاضًس.حوب
 ضطوتْب ٍ هَسسبت زٍلتي ٍ ٍاثستِ ثِ زٍلت ٍ تؼبًٍیْب هَظف اًس زض هؼبهالت ذَز ثِ تؼبًٍیْب اٍلَيت زٌّس. -28هبزُ

 هط غبزضات ٍ ٍاضزات زض هَؾَع فؼبلیت ذَز ثپطزاظًس.تؼبًٍیْبي هَؾَع ايي لبًَى ثب ضػبيت لَاًیي ٍ همطضات هي تَاًٌس ثِ ا -تجػطُ
 اضوبى تؼبًٍیْب -فػل ضطن 

 ضطوتْبي تؼبًٍي ثطاي ازاضُ اهَض ذَز زاضاي اضوبى ظيط هیجبضٌس. -29هبزُ
 هدوغ ػوَهي. -1
 ّیبت هسيطُ. -2
 ثبظضسي. -3

 هدوغ ػوَهي -ثرص اٍل 
غ اتربش تػوین ٍ ًظبضت زض اهَض ضطوتْبي تؼبًٍي هي ثبضس ، اظ اختوبع اػؿبي تؼبًٍي يب هدوغ ػوَهي وِ ثط اسبس ايي لبًَى ثبالتطيي هطخ -30هبزُ

 ًوبيٌسگبى تبم االذتیبض آًْب ثػَضت ػبزي ٍ فَق الؼبزُ تطىیل هي ضَز ٍ ّط ػؿَ ثسٍى زض ًظط گطفتي هیعاى سْن فمف زاضاي يه ضاي است . 



تْبي زٍلتي ثبًىْب، ضَضاّبي اسالهي وطَضي ٍ سبظهبًْبي ػوَهي وِ زض تؼبًٍي هطبضوت يب زض ضطوتْبي تؼبًٍي ّط يه اظ زستگبّْب ٍ ضطو -1تجػطُ
 اًس هي تَاًٌس ًوبيٌسُ اي ثطاي ًظبضت ٍ ثبظضسي زض تؼبًٍي ٍ ضطوت زض خلسبت ػوَهي ٍ ّیبت هسيطُ ثِ ػٌَاى ًبظط زاضتِ ثبضٌس. سطهبيِ گصاضي وطزُ

اسبسٌبهِ تؼبًٍي وِ هغبيط ضطٍـ ٍ لطاضزازّبي هٌؼمسُ ثب هٌبثغ تبهیي وٌٌسُ اػتجبض ٍ ووه هبلي ٍ اهىبًبت  اًحالل ، ازغبم يب تغییط هَازي اظ -2تجػطُ
 هرتلف ٍ سطهبيِ گصاضي ٍ هطبضوت ثبضس هَوَل ثِ هَافمت هطاخغ هصوَض ذَاّس ثَز.

 لسام ثِ تبسیس تؼبًٍي هي ًوبيٌس.هدوغ هَسس ػجبضتست اظ ػسُ اي اظ افطاز ٍاخس ضطايف ػؿَيت زض تؼبًٍي هطثَـ وِ ا -31هبزُ
 ٍظبيف هدوغ هَسس ػجبضتست اظ: -32هبزُ

 تْیِ ٍ پیطٌْبز اسبسٌبهِ قجك لبًَى ٍ همطضات . - 1
 زػَت ثِ ػؿَيت افطاز ٍاخس ضطايف . - 2
 تطىیل اٍلیي هدوغ ػوَهي خْت تػَيت ٍ ثجت اسبسٌبهِ ٍ تؼییي ّیبت هسيطُ ٍ سبيط ٍظبيف هدوغ ػوَهي . - 3

 پس اظ تطىیل اٍلیي خلسِ ضسوي هدوغ ػوَهي ٍ تؼییي ّیبت هسيطُ ، ٍظبيف ّیبت هَسس ذبتوِ هي يبثس. -1تجػطُ
اػؿبئي وِ ثب هػَثِ اٍلیي خلسِ هدوغ ػوَهي ػبزي زض هَضز اسبسٌبهِ هَافمت ًساضتِ ثبضٌس هي تَاًٌس زض ّوبى خلسِ تمبؾبي ػؿَيت ذَز  -2تجػطُ

 ضا پس ثگیطًس.
 سٌبهِ تؼبًٍي ثب حسالل زٍ سَم اػؿبء اٍلیي هدوغ ػوَهي ػبزي هي ثبضس.تػَيت اسب -3تجػطُ

 هدوغ ػوَهي ػبزي حسالل سبلي يىجبض پس اظ پبيبى سبل هبلي خْت اًدبم ٍظبيف لبًًَي ذَز تطىیل هي ضَز. -33هبزُ
 ٍظبيف ٍ اذتیبضات هدوغ ػوَهي ػبزي ثِ ضطح ظيط است . -34هبزُ

 يب ثبظضسبى ثطاي هست زٍ سبل .اًتربة ّیبت هسيطُ ٍ ثبظضس  -1
 ضسیسگي ٍ اتربش تػوین زضثبضُ تطاظًبهِ ٍ حسبة سَز ٍ ظيبى ٍ سبيط گعاضضْبي هبلي ّیبت هسيطُ. -2
ت تؼییي ذف هطي ٍ ثطًبهِ تؼبًٍي ٍ تػَيت ثَزخِ خبضي ٍ سطهبيِ گصاضي ٍ اػتجبضات ٍ ٍاهْبي زضذَاستي ٍ سبيط ػولیبت هبلي ثِ پیطٌْبز ّیب -3

 هسيطُ.
 اتربش تػوین ًسجت ثِ افعايص ٍ يب وبّص سطهبيِ زض حسٍز لَاًیي ٍ همطضات . -4
 اذص تػوین ًسجت ثِ شذبيط ٍ پطزاذت سَز ٍ هبظاز زضآهس ٍ تمسین آى قجك اسبسٌبهِ. -5
 تػَيت همطضات ٍ زستَضالؼولْبي زاذلي تؼبًٍي . -6
 ض هي زّس.سبيط ٍظبيفي وِ لَاًیي ٍ همطضات ثط ػْسُ هدوغ ػوَهي لطا -7

 هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ثوٌظَض تغییط هَاز زض اسبسٌبهِ ) زض حسٍز ايي لبًَى(. تػوین گیطي ًسجت ثِ ػعل يب لجَل استؼفبي ّیبت هسيطُ ٍ -35هبزُ
 اًحالل يب ازغبم تؼبًٍي تطىیل هي گطزز.

ٍ يب اوثطيت هكلك اػؿبء ّیبت هسيطُ ٍ يب ثبظضس يب ثبظضسبى ثب  هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ثٌب ثِ تمبؾبي وتجي حسالل يه سَم اػؿبء تؼبًٍي -1تجػطُ
ل ًطَز حؿَض حسالل زٍ سَم اػؿبء ول هدوغ تطىیل هي ضَز. زض تؼبًٍیْبي زاضاي ثیص اظ پبًػس ًفط ػؿَ زض غَضتیىِ ثبض اٍل ثب زٍ سَم اػؿبء تطىی

 ، ثبض زٍم ثب ًػف ثؼالٍُ يه ضسویت ذَاّس زاضت .
ّیبت هسيطُ ظطف هست حساوثط يىوبُ ًسجت ثِ تطىیل هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ السام ًٌوبيس ، ٍظاضت تؼبٍى ًسجت ثِ تطىیل  زض غَضتیىِ -2تجػطُ

 هدوغ ػوَهي السام هي ًوبيس.
 ّیبت هسيطُ -ثرص زٍم 

َ اغلي ٍ تب يه سَم اػؿبء ػلي الجسل هي ًفط ػؿ 7ًفط ٍ حساوثط  3اي هطوت اظ حسالل  ازاضُ اهَض تؼبًٍي قجك اسبسٌبهِ ثط ػْسُ ّیبت هسيطُ -36هبزُ
جسل ثیفعايس ثبضس ٍلي ثطاي تؼبًٍیْبي ثعضي زض همبثل افعايص ّط چْبض غس ًفط يه ًفط هي تَاًس ثِ اػؿبء اغلي ّیبت هسيطُ ٍ يه ًفط ثِ اػؿبء ػلي ال

ربة هي ضًَس ، اذص ضاي ثطاي اًتربة اػؿبء اغلي ٍ ػلي الجسل هططٍـ ثط آًىِ تؼساز اظ پبًعزُ ًفط ثیطتط ًطَز وِ ثطاي هست زٍ سبل ٍ ثب ضاي هرفي اًت
ي ٍ ػلي زض يه ًَثت ثِ ػول هي آيس . حبئعيي اوثطيت ثؼس اظ اػؿبء اغلي ثِ تطتیت ػلي الجسل ضٌبذتِ هي ضًَس ٍ اًتربة هدسز ّط يه اظ اػؿبء اغل

 الجسل ثالهبًغ است .
اوثطيت هكلك آضاء هدوغ ػوَهي ثَزُ ٍ زض غَضتیىِ زض زٍضُ اٍل ضاي گیطي توبم يب ثؼؿي اظ  اًتربة اػؿبء ّیبت هسيطُ ٍ ػلي الجسل ثب -1تجػطُ

ي الجسل ثب اوثطيت زاٍقلجبى حبئع اوثطيت هكلك ًگطزًس ثالفبغلِ اظ ثیي زاضًسگبى ثیطتطيي آضاء ثِ تؼساز زٍ ثطاثط هَضز ًیبظ ثطاي تىویل ّیبت هسيطُ ٍ ػل
 ًسجي ضاي گیطي ثؼول هیأيس.

ي ّیبت هسيطُ زض اٍلیي خلسِ اظ هیبى ذَز يىٌفط ضا ثؼٌَاى ضئیس ّیبت هسيطُ ٍ يىٌفط ضا ثؼٌَاى ًبيت ضئیس ٍ يه يب زٍ ًفط ضا ثؼٌَاى هٌط -2طُتجػ
 اًتربة هي وٌس.

اػؿبء ّیبت هسيطُ ، يىي اظ  زض غَضت استؼفبء ، فَت ، هوٌَػیت لبًًَي ٍ يب غیجت غیط هَخِ هىطض ) ثِ ًحَي وِ زض اسبسٌبهِ تؼییي هي ضَز( -3تجػطُ



 اػؿبء ػلي الجسل ثِ تطتیت آضاء ثیطتط ثطاي ثمیِ هست همطض ثِ خبًطیٌي ٍي زض خلسبت ّیبت هسيطُ ضطوت هي ًوبيس.
بًٍي ذسهبت اػؿبء ّیبت هسيطُ زض اظاء ػؿَيت زض ّیبت هسيطُ ضطوتْبي تؼبًٍي ثالػَؼ است ٍلي ّعيٌِ اخطاي هبهَضيتْبئي وِ اظ قطف تؼ -4تجػطُ

 ثپطزاظز.زض حسٍز ثَزخِ هػَة هدوغ ػوَهي ثِ آًبى اضخبع هي ضَز لبثل پطزاذت است ٍ هدوغ هي تَاًس هجلغي اظ سَز ذبلع ضا ثؼٌَاى پبزاش ثِ آًبى 
 ٍظبيف ٍ اذتیبضات ّیبت هسيطُ ثِ ضطح ظيط هي ثبضس. -37هبزُ

 فَق الؼبزُ(. -زػَت هدوغ ػوَهي ) ػبزي  -1
 تػویوبت هدوغ ػوَهي ٍ سبيط همطضات هطثَـ .اخطاي اسبسٌبهِ ٍ  -2
 ًػت ٍ ػعل ٍ لجَل استؼفبي هسيط ػبهل ٍ ًظبضت ثط ػولیبت ٍي ٍ پیطٌْبز هیعاى حمَق هسيط ػبهل ثِ هدوغ ػوَهي . -3
 طُ.لجَل زضذَاست ػؿَيت ٍ اذص تػوین ًسجت ثِ اًتمبل سْن اػؿبء ثِ يىسيگط ٍ زضيبفت استؼفبي ّط يه اظ اػؿبي ّیئت هسي -4
 غ ػوَهي .ًظبضت ثط هربضج خبضي تؼبًٍي ٍ ضسیسگي ثِ حسبثْب ٍ اضائِ ثِ ثبظضس يب ثبظضسبى ٍ تسلین ثِ هَلغ گعاضش هبلي ٍ تطاظًبهِ تؼبًٍي ثِ هدو -5
 تْیِ ٍ تٌظین قطحْب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ ثَزخِ ٍ سبيط پیطٌْبزات ٍ اضائِ آى ثِ هدوغ ػوَهي خْت اتربش تػوین. -6
 ٌسُ اظ ثیي اػؿبي تؼبًٍي ثطاي حؿَض زض خلسبت هدبهغ ػوَهي ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبئي وِ تؼبًٍي زض آًْب هطبضوت زاضز.تؼییي ًوبي -7
 تْیِ ٍ تٌظین زستَضالؼولْبي زاذلي تؼبًٍي ٍ تمسين آى ثِ هدوغ ػوَهي ثطاي تػَيت . -8
 ثب حك تَویل غیط . تؼییي ًوبيٌسُ يب ٍویل زض زازگبّْب ٍ هطاخغ لبًًَي ٍ سبيط سبظهبًْب -9

 .تؼییي ٍ هؼطفي غبحجبى اهؿبي هدبظ ) يه يب زٍ ًفط اظ اػؿبء ّیبت هسيطُ ثبتفبق هسيط ػبهل ( ثطاي لطاضزازّب ٍ اسٌبز تؼْس آٍض تؼبًٍي  -10
بت ، هٌفطزا استفبزُ وٌس هگط ّیبت هسيطُ ٍظبيف ذَز ضا ثػَضت خوؼي اًدبم هیسّس ٍ ّیچیه اظ اػؿبي ّیبت هسيطُ حك ًساضًس اظ اذتیبضات ّی -تجػطُ

ِ چْبضم آضاء زض هَاضز ذبظ وِ ٍوبلت يب ًوبيٌسگي وتجي اظ قطف ّیبت هسيطُ زاضتِ ثبضس. ّیبت هسيطُ هي تَاًس لسوتي اظ اذتیبضات ذَز ضا ثب اوثطيت س
 ثِ هسيط ػبهل تفَيؽ ًوبيس.

 َ ثبيس ٍاخس ضطايف ظيط ثبضٌس.ّیبت هسيطُ ٍ هسيط ػبهل ٍ ثبظضسبى ػالٍُ ثط زاضتي ضطايف ػؿ -38هبزُ
 اقالػبت يب تدطثِ الظم ثطاي اًدبم ٍظبيف هتٌبست ثب آى تؼبًٍي . -1
 ايوبى ٍ تؼْس ٍ التعام ػولي ثِ اسالم . )زض تؼبًٍیْبي هتطىل اظ اللیتْبي زيٌي ضٌبذت ضسُ زض لبًَى اسبسي تؼْس ػولي ثِ زيي ذَز( -2
 لبًَى اسبسي. 49زازگبّْبي اخطاي اغل ػسم سَء سبثمِ هبلي ٍ يب هحىَهیت زض  -3
 ػسم اضتْبض ثِ فسبز اذاللي ٍ هبلي . -5

 العاهي ًیست . 9هبزُ  5ٍ 4زض هَاضزي وِ هسيط ػبهل اظ ذبضج اًتربة هي ضَز زاضتي ضطايف ثٌسّبي  -تجػطُ
ػویوبت هدوغ ػوَهي ٍ ّیبت هسيطُ فطز ٍاخس ّیبت هسيطُ هىلف است ثالفبغلِ ثؼس اظ اًتربة خْت هسيطيت ػولیبت تؼبًٍي ٍ اخطاي ت -39هبزُ

اًدبم ٍظیفِ  ضطايكي ضا اظ ثیي اػؿبي تؼبًٍي ٍ يب ذبضج اظ تؼبًٍي ثطاي هست زٍ سبل ثؼٌَاى هسيط ػبهل آى تؼبًٍي اًتربة وٌس وِ ظيط ًظط ّیبت هسيطُ
وِ ثٌب ثِ پیطٌْبز ّیبت هسيطُ ثِ تػَيت هدوغ ػوَهي ذَاّس اي ذَاّس ثَز  ًوبيس ، ٍظبيف ٍ اذتیبضات ٍ حمَق ٍ هعايبي هسيط ػبهل قجك آئیي ًبهِ

 ضسیس.
 ثبظضسي -ثرص سَم 

 هدوغ ػوَهي ػبزي ثبظضس يب ثبظضسبًي ضا ثطاي هست زٍ سبل هبلي اًتربة هي وٌس ٍ اًتربة هدسز آًبى ثالهبًغ است . -40هبزُ
بى اغلي ، ّیبت هسيطُ هىلف است ظطف زُ ضٍظ ثبظضس يب ثبظضسبى ػلي الجسل زض غَضت فَت يب هوٌَػیت لبًًَي ٍ ثب استؼفبي ثبظضس يب ثبظضس -1تجػطُ

 ضا ثتطتیت اٍلَيت آضاء ثطاي ثمیِ هست زػَت ًوبيس.
 حك العحوِ ٍ پبزاش ثبظضس يب ثبظضسبى ثب تػَيت هدوغ ػوَهي تؼییي هي گطزز. -2تجػطُ

 ٍظبيف ثبظضس يب ثبظضسبى تؼبًٍي ثِ ضطح ظيط است . -41هبزُ
 ت هستوط ثط اًكجبق ًحَُ ازاضُ اهَض تؼبًٍي ٍ ػولیبت ٍ هؼبهالت اًدبم ضسُ ثب اسبسٌبهِ ٍ لَاًیي ٍ همطضات ٍ زستَضالؼولْبي هطثَقِ.ًظبض -1
يطُ ثِ ت هسضسیسگي ثِ حسبثْب ، زفبتط ، اسٌبز ، غَضتْبي هبلي اظ لجیل تطاظًبهِ ٍ حسبثْبي ػولىطز ٍ سَز ٍ ظيبى ، ثَزخِ پیطٌْبزي ٍ گعاضضبت ّیب -2

 هدوغ ػوَهي .
 ضسیسگي ثِ ضىبيت اػؿبء ٍ اضائِ گعاضش ثِ هدوغ ػوَهي ٍ هطاخغ شيطثف . -3
 تصوط وتجي ترلفبت هَخَز زض ًحَُ ازاضُ اهَض تؼبًٍي ثِ ّیبت هسيطُ ٍ هسيط ػبهل ٍ تمبؾبي ضفغ ًمع . -4

ٍلي هي تَاًٌس ثسٍى حك ضاي زض خلسبت ّیبت هسيطُ ضطوت وٌٌس ٍ ًظطات  ثبظضس يب ثبظضسبى حك زذبلت هستمین زض ازاضُ اهَض تؼبًٍي ضا ًساضتِ -تجػطُ
 ذَز ضا ًسجت ثِ هسبئل خبضي تؼبًٍي اظْبض زاضًس.

زض غَضتیىِ ثبظضس يب ثبظضسبى تطریع زٌّس وِ ّیبت هسيطُ ٍ يب هسيط ػبهل زض اًدبم ٍظبيف هحَلِ هطتىت ترلفبتي گطزيسُ است ٍ ثِ  -42هبزُ
 اثط ًوي زٌّس ثبيس هَؾَع ضا ثِ هدوغ ػوَهي ثطاي ضسیسگي ٍ اتربش تػوین الظم گعاضش زٌّس.تصوطات آًبى تطتیت 



 اتحبزيِ تؼبًٍي -فػل ّفتن 
اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي ثب ػؿَيت ضطوتْب ٍ تؼبًٍي ّبئي وِ هَؾَع فؼبلیت آًْب ٍاحس است ثطاي تبهیي توبم يب لسوتي اظ همبغس ظيط تطىیل  -43هبزُ

 هیگطزز.
بظ ِ ذسهبت آهَظضي ٍ فطٌّگي ٍ تجلیغبتي هطثَـ ثِ اهَض تؼبٍى ثِ تؼبًٍي ّبي ػؿَ ٍ ثبال ثطزى سكح ػلوي ٍ فٌي ٍ ترػػي ٍ اقالػبت هَضز ًیاضائ -1

 اظ اػؿبء آًْب ٍ گستطش تؼلیوبت تؼبًٍي .
آٍضي آهبض ٍ اقالػبت ٍ گعاضضبت التػبزي ٍ اضائِ ذسهبت تحمیمبتي ٍ هكبلؼبتي پیطاهَى هَؾَػبت هَضز ًیبظ تؼبًٍي ّبي ػؿَ ٍ ووه ثِ خوغ  -2

 اختوبػي ثِ آًبى ٍ ٍظاضت تؼبٍى .
 ووه ثِ سبظهبًسّي ٍ حسي ازاضُ اهَض ٍ ّوبٌّگي ٍ حفبظت ٍ تَسؼِ تؼبًٍیْبي هَؾَع فؼبلیت ذَز. -3
 ت زاذلي ٍ ذبضخي .ووه ثِ ثطلطاضي اضتجبـ ٍ ّوىبضي هتمبثل ثیي تؼبًٍیْب ٍ ثیي آًْب ٍ هطزم ٍ زٍلت ٍ سبيط اضتجبقب -4
هَضز  اضائِ ذسهبت ازاضي ، هبلي ، حسبثساضي ، حسبثطسي ، ثبظضسي ، تدبضي ، اػتجبضي ، تطىیل غٌسٍلْبي لطؼ الحسٌِ ٍ سبيط فؼبلیتْبي التػبزي -5

 ًیبظ تؼبًٍیْبي ػؿَ .
 تبهیي ًیبظّبي هطتطن ٍ ثبظاض يبثي ٍ ذطيس ٍ فطٍش ٍ غبزضات ٍ ٍاضزات تؼبًٍیْبي ػؿَ . -6
اي ٍ ضاٌّوبئي ٍ سبيط تسْیالت هَضز ًیبظ  اضائِ ذسهبت فٌي ، ترػػي ، حمَلي ، لجَل ٍوبلت اػؿبء زض ولیِ اهَض هَضز ًیبظ آًبى ، ذسهبت هطبٍضُ -7

 تؼبًٍي ّب.
 شيطثف . ًظبضت ثط اًتظبم تؼبًٍیْبي هَؾَع فؼبلیت ذَز ثِ ضػبيت لَاًیي ٍ همطضات هطثَـ ٍ هؼطفي هترلفیي ثِ هطاخغ لبًًَي -8
 حل اذتالف ٍ زاٍضي زض هحسٍزُ اهَض هطثَـ ثِ تؼبًٍیْب ثػَضت وسذسا هٌطي ٍ غلح اػؿبء تؼبًٍیْب، -9

 ػؿَيت زض اتحبزيِ تؼبًٍي اذتیبضيست ٍ تؼبًٍیْبئي وِ ػؿَ اتحبزيِ ًجبضٌس اظ حمَق لبًًَي هحطٍم ًرَاٌّس ثَز. -1تجػطُ
 ْطستبى فمف يه اتحبزيِ تطىیل هي گطزز.ثطاي ّط هَؾَع فؼبلیت تؼبًٍي زض ّط ض -2تجػطُ

هیي سطهبيِ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي اظ هحل پطزاذت سْن تؼبًٍي ّبي ػؿَ ) ثِ تٌبست تؼساز اػؿبء تؼبًٍي ٍ هیعاى استفبزُ اظ ذسهبت اتحبزيِ( تب -44هبزُ
يبفتْب تبهیي هي گطزز ٍ ّط گًَِ تػوین زضثبضُ سطهبيِ هي ضَز ٍ افعايص سطهبيِ اتحبزيِ اظ قطيك افعايص سْن آًبى ٍ پطزاذت حك ػؿَيت ٍ سبيط زض

 يب افعايص يب وبّص آى ثب تػَيت زٍ سَم اػؿبي هدوغ ػوَهي اتحبزيِ ذَاّس ثَز.
 ّط اتحبزيِ تؼبًٍي زاضاي اضوبى ظيط است . -45هبزُ

 هدوغ ػوَهي -1
 ّیبت هسيطُ -2
 ّیبت ثبظضسي -3

ًوبيٌسگبى تؼبًٍي ّبي ػؿَ تطىیل هي ضَز ٍ ّط تؼبًٍي زاضاي يه ضاي هیجبضس. سبيط همطضات هطثَـ ثِ هدوغ ػوَهي اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي اظ  -46هبزُ
 هدوغ ػوَهي ثِ ّوبى تطتیجي است وِ زض ثرص اٍل فػل ضطن آهسُ است .

ضًَس ٍ ثْط حبل اظ ّط تؼبًٍي ثیص اػؿبء ّیبت هسيطُ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي وِ ثِ پیطٌْبز تؼبًٍیْبي ػؿَ ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي اًتربة هي  -47هبزُ
 اظ يه ًفط ػؿَ زض ّیبت هسيطُ ًرَاّس ثَز.

 اػؿبي ّیبت هسيطُ ثطاي يه سبل اًتربة هي ضًَس ٍ اًتربة هدسز آًبى تب سِ زٍضُ ثال هبًغ است . سبيط ٍظبيف ٍ اذتیبضات ٍ همطضات هطثَـ -48هبزُ
 اتحبزيِ ًیع هدطي ذَاّس ثَز.ثِ ّیبت هسيطُ هصوَض زض فػل ضطن زض هَضز ّیبت هسيطُ 

هسيط ػبهل ثب تػَيت اوثطيت زٍ سَم اػؿبي ّیبت هسيطُ ثطاي هست يه سبل اًتربة هي گطزز ٍ اًتربة هدسز ٍي ثال هبًغ است . هسيط  -49هبزُ
ّیبت هسيطُ ٍ ازاضُ اهَض اتحبزيِ  ػبهل ولیِ اذتیبضات اخطائي اتحبزيِ ضا قجك اسبسٌبهِ زض اخطاي لَاًیي ٍ همطضات هطثَـ ٍ هػَثبت هدوغ ػوَهي ٍ

 تؼبًٍي ٍ سبيط ٍظبيف ٍ اذتیبضاتي وِ ثؼْسُ اضوبى اتحبزيِ تؼبًٍي ًجبضس ، زاضاست . 
ّیبت ثبظضسي هبهَض حسبثطسي ٍ ثبظضسي اتحبزيِ تؼبًٍي است . اػؿبي ايي ّیبت ثَسیلِ تؼبًٍیْبي ػؿَ تؼییي هي گطزًس . گعاضضبت ّیبت  -50هبزُ

ِ تػَيت اوثطيت هكلك اػؿبي ّیبت ثطسس . ٍظبيف ٍ اذتیبضات ٍ سبيط همطضات هطثَـ ثِ ثرص سَم فػل ضطن زض هَضز ّیبت ثبظضسي ثبظضسي ثبيس ث
 ًیع هدطي است .

ػؿَ  ّیبت ثبظضسي اتحبزيِ ّب هیتَاًٌس ثٌب ثِ تمبؾبي هدوغ ػوَهي تؼبًٍیْبي ػؿَ ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي اتحبزيِ ٍظبيف ثبظضسي تؼبًٍیْبي -تجػطُ
 ضا ًیع اًدبم زّس.
 تطىیل ٍ ثجت تؼبًٍیْب -فػل ّطتن 

ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي ثب ضػبيت ايي لبًَى پس اظ تْیِ قطح ٍ تػَيت آى ثِ ویفیتي وِ زض آئیي ًبهِ اخطائي هطرع ذَاّس ضس ثبيس  -51هبزُ
 هساضن ظيط ضا ثطاي تطىیل ٍ ثجت اضائِ زٌّس. 



 سس ٍ اٍلیي هدوغ ػوَهي ٍ اسبهي اػؿبء ٍ ّیبت هسيطُ هٌترت ٍ ثبظضسبى .غَضتدلسِ تطىیل هدوغ هَ -1
 اسبسٌبهِ هػَة هدوغ ػوَهي . -2
 زض ذَاست وتجي ثجت . -3
 قطح پیطٌْبزي ٍ اضائِ هدَظ ٍظاضت تؼبٍى. -4
 ضسیس پطزاذت همساض الظم التبزيِ سطهبيِ. -5
 .32هبزُ  2هساضن زػَت هَؾَع ثٌس  -6

 هسيطُ پس اظ اػالم لجَلي هىلفٌس ثب اًدبم تططيفبت همطض ًسجت ثِ ثجت تؼبًٍي السام ًوبيٌس. اٍلیي ّیبت -تجػطُ
 ازاضُ ثجت ضطوتْب هَظف است پس اظ زضيبفت اسٌبز ٍ هساضن الظم السام ثِ ثجت تؼبًٍیْب ًوبيس. -52هبزُ

  اًحالل ٍ تػفیِ -ازغبم  -فػل ًْن 
 ازغبم -ثرص اٍل 

 ي تَاًٌس زض غَضت تػَيت هدبهغ ػوَهي فَق الؼبزُ ٍ قجك همطضات آئیي ًبهِ اخطائي ايي لبًَى ثب يىسيگط ازغبم ضًَس.ضطوتْبي تؼبًٍي ه -53هبزُ
غَضتدلسبت هدبهغ ػوَهي فَق الؼبزُ تؼبًٍیْبي ازغبم ضسُ هٌؿن ثِ هساضن هطثَـ ثبيس حساوثط ظطف هست زٍ ّفتِ ثطاي ثجت ثِ ازاضُ ثجت  -تجػطُ 

 ٍ ذالغِ تػویوبت ثِ اقالع ولیِ اػؿبء ٍ ثستبًىبضاى ثطسس.ضطوتْب تسلین ضسُ 
 اًحالل ٍ تػفیِ -ثرص زٍم 

 ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي زض هَاضز ظيط هٌحل هي ضًَس.  -54هبزُ
 تػوین هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ. -1
 ثِ ًػبة همطض ًطسیسُ ثبضس.هبُ تؼساز اػؿبء  3وبّص تؼساز اػؿبء اظ حس ًػبة همطض زض غَضتیىِ حساوثط ظطف هست  -2
 اًمؿبي هست تؼییي ضسُ زض اسبسٌبهِ هطثَـ زض غَضتیىِ زض اسبسٌبهِ هست تؼییي ضسُ ثبضس ٍ هدوغ ػوَهي هست ضا توسيس ًىطزُ ثبضس. -3
 تَلف فؼبلیت ثیص اظ يىسبل ثسٍى ػصض هَخِ. -4
 ثَسیلِ ٍظاضت تؼبٍى ثط قجك آئیي ًبهِ هطثَـ.ثبض اذكبض وتجي زض سبل  3ػسم ضػبيت لَاًیي ٍ همطضات هطثَـ پس اظ  -5
 ٍضضىستگي قجك لَاًیي هطثَـ. -6

 پس اظ اػالم اًحالل ٍ ثجت ثالفبغلِ آى زض ازاضُ ثجت هحل تػفیِ قجك لبًَى تدبضت غَضت هي گیطز. -1تجػطُ
 تؼبًٍي ضا ثِ ازاضُ ثجت هحل اػالم هي ًوبيس.زض ثٌسّبي زٍم ٍ چْبضم ٍ پٌدن ٍظاضت تؼبٍى ثالفبغلِ قجك آئیي ًبهِ هطثَـ اًحالل  -2تجػطُ
 زض زازگبُ غبلح لبثل ضىبيت ٍ ضسیسگي هي ثبضس. 5ٍ  4اػالم ًظط ٍظاضت تؼبٍى زض هَضز ثٌسّبي  -3تجػطُ
ز. هسئَلیت اػؿبء ّط تؼبًٍي ولیِ اهتیبظات ٍ اهَالي وِ اظ هٌبثغ ػوَهي زٍلتي ٍ ثبًىْب زض اذتیبض تؼبًٍي لطاض گطفتِ ثب اًحالل آى ثبيس هستطز ضَ -4تجػطُ

 زض ايي هَضز تؿبهٌي است .
 زض غَضتي وِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ يب ٍظاضت تؼبٍى ضاي ثِ اًحالل تؼبًٍي ثسّس ، ظطف يه هبُ سِ ًفط خْت تػفیِ اهَض تؼبًٍي اًتربة ٍ -55هبزُ

 تػفیِ اهَض تؼبًٍي السام ًوبيٌس. ثِ ازاضُ ثجت هؼطفي ذَاٌّس ضس تب ثط قجك لبًَى ٍ آئیي ًبهِ هطثَـ ًسجت ثِ
تي ٍ ثبًىْب زض غَضتیىِ ّط تؼبًٍي هٌحل گطزز ، لجل اظ اًحالل ثبيس ثِ تؼْساتي وِ زض ثطاثط اذص سطهبيِ ٍ اهَال ٍ اهتیبظات اظ هٌبثغ ػوَهي ٍ زٍل -56هبزُ

 ٍ ضْطزاضي سپطزُ است ػول ًوبيس.
  اتبق تؼبٍى -فػل زّن 

ْبي تؼبًٍي هي تَاًٌس زض غَضت ؾطٍضت ثب ًظبضت ٍظاضت تؼبٍى ، اتبق تؼبٍى هطوعي ضا زض تْطاى ٍ ضؼت آى ضا زض استبًْب ٍ اتحبزيِ ّب ٍ ضطوت -57هبزُ
 ضْطستبًْب خْت تبهیي همبغس ظيط تطىیل زٌّس.

 اًدبم ٍظبيف ٍ اذتیبضات اتبق ثبظضگبًي ٍ غٌبيغ ٍ هؼبزى زض اضتجبـ ثب ثرص تؼبٍى. -1
 طف ٍظاضت تؼبٍى ثساى هحَل هي گطزز قجك آئیي ًبهِ .اًدبم اهَضي وِ اظ ق -2
 ب.حل اذتالف ٍ زاٍضي زض هحسٍزُ اهَض هطثَـ ثِ تؼبًٍیْب ثػَضت وسذسا هٌطي ٍ غلح هبثیي اػؿبء ٍ اتحبزيِ ّب ٍ ثیي تؼبًٍیْب ٍ اتحبزيِ ّ -3

 ي ٍ ّعيٌِ ّب ثِ زٍلت ٍاثستِ ًوي ثبضس. ّط اتبق تؼبٍى زاضاي ضرػیت حمَلي ٍ هستمل هي ثبضس ٍ اظ لحبل هبلي ٍ ازاض -تجػطُ
 اضوبى ّط اتبق ػجبضتست اظ . -58هبزُ

 هدوغ ًوبيٌسگبى -1
 ّیبت هسيطُ -2
 ّیبت ثبظضسي -3

اي  ٌسُ، ًوبيِ تؼبًٍیْبئي فبلس اتحبزيِ ثبضٌسهدوغ ًوبيٌسگبى ػجبضتست اظ ًوبيٌسگبى اتحبزيِ ّب ثِ هؼطفي هدوغ ػوَهي اتحبزيِ ّب ٍ زض غَضتیى -59هبزُ



 ثِ هؼطفي آى تؼبًٍیْب ، وِ ثطاي هست سِ سبل اًتربة هي گطزًس ٍ ٍظبيف آى ػجبضتست اظ.
 ثطضسي پیطٌْبزات هطثَـ ثِ اسبسٌبهِ ٍ آئیي ًبهِ ّبي زاذلي ٍ تبيیس آى خْت تػَيت ًْبئي ٍظيط تؼبٍى . -الف 
 تؼییي ّیبت هسيطُ . -ة 
 ّیبت هسيطُ .تػَيت ثطًبهِ ٍ ثَزخِ سبالًِ ثِ پیطٌْبز  -ج 
 تؼییي زٍ ًفط ثبظضس خْت ػؿَيت زض ّیبت ثبظضسي . -ز 
 ضسیسگي ٍ اتربش تػوین زض هَضز تطاظًبهِ ٍ سبيط گعاضضْبي ّیبت هسيطُ پس اظ اظْبض ًظط ّیبت ثبظضسي . -ُ 

ى اظ هسيطاى تؼبًٍیْبي وطبٍضظي ٍ ضٍستبئي ٍ ًفط اظ هیبى اػؿبء تؼبًٍي ّب هي ثبضٌس وِ حتي االهىب 5ّیبت هسيطُ اقبلْبي تؼبٍى هتطىل اظ  -60هبزُ
 ػطبيطي ، غٌؼتي ، هؼسًي ، ػوطاى ضْطي ٍ ضٍستبئي ، تَظيغ ذَاٌّس ثَز ٍ ثطاي هست سِ سبل اظ قطف هدوغ ًوبيٌسگبى اًتربة هي ضًَس.

 ٍظبيف ّیبت هسيطُ ػجبضتست اظ . -61هبزُ
 هِ ٍ آئیي ًبهِ ّبي هطثَـ .فؼبلیت الظم خْت تبهیي همبغس اقبق تؼبٍى ثط قجك اسبسٌب -1
 ازاضُ ولیِ اهَض هطثَـ ثِ اقبق تؼبٍى ٍ اًدبم ولیِ هىبتجبت ٍ اضتجبقبت ٍ ػولیبت هبلي هَضز ًیبظ اقبق قجك آئیي ًبهِ ّبي زاذلي آى . -2
 اخطاي تػویوبت هدوغ ًوبيٌسگبى . -3
 اضائِ گعاضضْب ٍ پیطٌْبزّبي الظم ثِ هدوغ ًوبيٌسگبى . -4

ّبي هطثَـ ثِ ذَز است ٍ آًْب ًیع  ّبي ضْطستبى ت هسيطُ اقبق تؼبٍى ّط استبى هَظف ثِ ايدبز اضتجبـ ٍ ّوبٌّگي ٍ ّوىبضي ثیي اقبقّیب -62هبزُ
هَظف ثِ ّوىبضي ّستٌس. ّوچٌیي ّیئت هسيطُ اقبق تؼبٍى هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى هَظف ثِ ايدبز اضتجبـ ٍ ّوبٌّگي ٍ ّوىبضي ثیي 

 ثبضس ٍ آًْب ًیع هَظف ثِ ّوىبضي ّستٌس. هياقبلْبي استبًْب 
ّیبت ثبظضسي هتطىل اظ سِ ػؿَ هي ثبضس وِ زٍ ًفط آًْب ثَسیلِ هدوغ ًوبيٌسگبى ٍ يه ًفط زيگط ثَسیلِ ٍظاضت تؼبٍى تؼییي هي گطزًس ٍ  -63هبزُ

 ٍظبيف آًْب ػجبضتست اظ .
 ّبي اقبق تؼبٍى ٍ لَاًیي ٍ همطضات هطثَـ . ًظبضت ٍ ثبظضسي هستوط اظ ًظط ضػبيت اسبسٌبهِ ٍ آئیي ًبهِ  -الف 
 ضسیسگي ثِ حسبثْب ، زفبتط، اسٌبز ، غَضتْبي هبلي اظ لجیل تطاظًبهِ ٍ ػولىطز هبلي ٍ گعاضش ثِ هدوغ ًوبيٌسگبى ٍ ٍظاضت تؼبٍى . -ة 
 ثطضسي ضىبيبت ٍ ترلفبت هطثَـ ثِ اقبق تؼبٍى ٍ گعاضش ثِ هطاخغ شيطثف. -ج 
بالًِ ٍ ًَثتي ثِ هدوغ ًوبيٌسگبى ٍ ٍظاضت تؼبٍى اظ ًظط ٍؾؼیت فؼبلیتْبي اقبق تؼبٍى ٍ ضػبيت لَاًیي ٍ همطضات ٍ اظْبض ًظط زض اضائِ گعاضضْبي س -ز 

 هَضز گعاضضْبي ّیبت هسيطُ.
 ّیبت هسيطُ هىلف است اسٌبز ٍ هساضن هَضز زض ذَاست ّیبت ثبظضسي ضا زض اذتیبض آًبى لطاض زّس. -تجػطُ

 لي اقبلْبي تؼبٍى ػجبضتست اظ:هٌبثغ هب -64هبزُ
 زضيبفت حك ػؿَيت زض اقبق تؼبٍى اظ اػؿبء. -1
 زضيبفت ووىْبي زٍلتي ٍ هطزهي ٍ ضَضاّب ٍ ّسايب. -2
ّب  اتحبزيِزضيبفت حك هطبٍضُ ، وبضضٌبسي ، زاٍضي زض هحسٍزُ اهَض هطثَـ ثِ تؼبًٍیْب ثػَضت وسذسا هٌطي ٍ سبيط ذسهبتي وِ زض اذتیبض تؼبًٍي ّب ٍ  -3

 لطاض هیسّس.
  ٍظاضت تؼبٍى -فػل يبظزّن 

  
ثوٌظَض اػوبل ًظبضت زٍلت زض اخطاي لَاًیي ٍ همطضات هطثَـ ثِ ثرص تؼبًٍي ٍ حوبيت ٍ پطتیجبًي اظ ايي ثرص ، ٍظاضت تؼبٍى تطىیل هي  -65هبزُ

 گطزز.
ي ، هطاوع گستطش ذسهبت تَلیسي ٍ ػوطاًي ٍ سبيط زفبتط ، ( ، هطوعي تؼبٍى وطَض، هطوعي تؼبًٍیْبي هؼس1ًسبظهبًْبي تؼبٍى ضٍستبئي ) -1تجػطُ

ضت ، اهَال ، سبظهبًْب ٍ ازاضاتي وِ زض ضاثكِ ثب ثرص تؼبًٍي زض ٍظاضتربًِ ّب ٍ سبظهبًْبي هرتلف فؼبلیت هي ًوبيٌس هٌحل ضسُ ٍ ولیِ ٍظبيف ، اذتیب
اضًس ثِ ٍظاضت تؼبٍى هٌتمل هي ضَز ٍ ايي ٍظاضت ثب استفبزُ اظ ثَزخِ ٍ اهىبًبت هَخَز زاضائیْب ، اػتجبضات ، ثَزخِ، پطسٌل ٍ سبيط اهىبًبتي وِ زض اذتیبض ز

تؼبٍى ٍ آًْب تطىیل هي گطزز. تطىیالت ٍ پستْبي سبظهبًي ٍظاضت تؼبٍى وِ اظ تؼساز پستْبي زستگبّْبي هٌحلِ تدبٍظ ًرَاّس وطز ثِ پیطٌْبز ٍظيط 
 ضص هبُ ) وِ زض ايي هست تطىیالت هٌحلِ ووبوبى ثِ ٍظبيف ذَز ػول هي وٌٌس ( تؼییي ذَاّس ضس. تبيیس سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي ظطف هست

 ثِ ضطح شيل اغالح گطزيسُ است .  65هدلس ضَضاي اسالهي تجػطُ يه هبزُ  24/7/70ثِ هَخت هػَثِ  -( 1)
وطبٍضظي ثب زاضا ثَزى ولیِ ٍظبيف ٍ اذتیبضات هٌسضج زض همطضات هطثَـ ثِ هَخت ايي لبًَى سبظهبى هطوعي تؼبٍى ضٍستبئي ٍاثستِ ثِ ٍظاضت  -هبزُ ٍاحسُ 

 هستثٌي ٍ ووبوبى تبثغ ٍظاضت وطبٍضظي هي ثبضس.  13/6/1370ثِ سبظهبى اظ لبًَى ثرص تؼبًٍي التػبز خوَْضي اسالهي ايطاى هػَة 
 لبًَى هصثَض حصف هي گطزز.  65ػجبضت تؼبٍى ضٍستبئي اظ تجػطُ يه هبزُ  -تجػطُ 



 غٌسٍق تؼبٍى خْت فؼبلیتْبي اػتجبضي ثرص تؼبًٍي ثب ولیِ زاضائیْب ٍ تؼْسات ذَز اظ ٍظاضت وبض ٍ اهَض اختوبػي هٌتعع ٍ ثِ ٍظاضت تؼبٍى -2تجػطُ                  
تؼبٍى ٍ تػَيت ّیبت ٍظيطاى ذَاّس  الحبق ٍ ٍظبيف ٍ اذتیبضات هدوغ ػوَهي آى ثِ ٍظيط تؼبٍى هٌتمل هي گطزز. تغییط زض اسبسٌبهِ آى ثِ پیطٌْبز ٍظيط

 ثَز.
 ٍظبيف ٍ اذتیبضات ٍظاضت تؼبٍى ػجبضت است اظ: -66هبزُ

 ي .اخطاي آى لسوت اظ لبًَى ٍ همطضات زض ضاثكِ ثب ثرص تؼبًٍي وِ هطثَـ ثِ زٍلت هي ضَز ٍ ًظبضت ثط حسي اخطاي لَاًیي ٍ همطضات ثرص تؼبًٍ -1
 ّبي تؼبًٍي ّب هكبثك ايي لبًَى . ّب ٍ آئیي ًبهِ ي ايي لبًَى ٍ اسبسٌبهِّب تْیِ لَايح لبًًَي ٍ آئیي ًبهِ -2
 خلت ٍ ّوبٌّگي حوبيتْب ٍ ووىْب ٍ تسْیالت ٍ اهىبًبت زٍلتي ٍ ػوَهي خْت ثرص تؼبًٍي ثب ّوىبضي زستگبّْبي اخطائي شيطثف. -3
 وت ػوَم هطزم ٍ ضَضاّبي اسالهي وطَضي .تطَيك ٍ ووه ٍ ّوىبضي زض تبسیس ٍ گستطش تؼبًٍیْب ثب خلت ّوىبضي ٍ هطبض -4
 . ايدبز ظهیٌِ ّبي ّوىبضي ٍ ّوبٌّگي ٍ تؼبٍى ثیي تؼبًٍیْب ٍ ّوچٌیي ثیي اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي يب ثیي ثرص تؼبًٍي ٍ سبيط ثرطْبي التػبزي -5
 ي ثرص تؼبًٍي ثب ّوىبضي اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي.ووه ثِ فؼبلیتْبي تجلیغبتي ، آهَظضي ، فطٌّگي ، فٌي ، ػلوي ، تحمیمبتي ٍ غٌؼتي الظم ثطا -6
 ووه ثِ ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي زض اضائِ ذسهبت حمَلي ، هبلي ، حسبثساضي ، حسبثطسي ٍ زيگط ذسهبت هَضز ًیبظ. -7
 ضطوت زض هدبهغ ثیي الوللي تؼبٍى ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ زٍلت خوَْضي اسالهي ايطاى . -8
 اضائِ ذسهبت هَضز ًیبظ ثرص تؼبًٍي .اًدبم هؼبهالت الظم ٍ  -9

 ي .اخطاي ثطًبهِ ّبي تطٍيح ٍ آهَظش تؼبٍى ثطاي تفْین ٍ تؼوین ضٍضْب ٍ ثطًبهِ ّبي هرتلف تؼبًٍي ٍ اًتطبض وتت ٍ ًططيبت هَضز لعٍم تؼبًٍ -10
 ظ ضٍضْب ٍ سیستوْبي ثْتط.ضاٌّوبئي هسئَالى تؼبًٍیْب زض اهَض حمَلي ، هبلي ، ازاضي ٍ ّسايت آًْب زض خْت استفبزُ ا -11
هىبًبت آًْب اًدبم تحمیمبت آهبضي ٍ اقالػبتي ٍ هكبلؼِ زضثبضُ فؼبلیت تؼبًٍیْب زض ظهیٌِ ضٌبذت ًبضسبئیْب ٍ ًیبظّبي آًْب ٍ ّوچٌیي تَاًبئیْب ٍ ا -12

 ثوٌظَض استفبزُ زض ثطًبهِ ضيعيْبي هطثَـ .
 بلي ٍ غیطُ تَسف زستگبّْبي شيطثف زض هَاضز الظم ثوٌظَض ازاضُ غحیح تؼبًٍیْب.ايدبز ّوبٌّگي زض اػوبل ووىْبي فٌي ٍ ازاضي ٍ ه -13
 ايدبز تسْیالت الظم خْت تَسؼِ فؼبلیت فؼبلیت تؼبًٍیْب زض اهَض تَلیسي . -14
 فطاّن آٍضزى هَخجبت غسٍض تَلیسات تؼبًٍیْب. -15
 لبًَى اسبسي خوَْضي اسالهي ايطاى . 42ٍ  43ساف هٌسضج زض اغَل تْیِ ٍ تٌظین قطحْبي اسبسي ثوٌظَض فطاّن آٍضزى هَخجبت تحمك اّ -16
 حسبثطسي اظ تؼبًٍیْب زض غَضت تمبؾب ٍ ضىبيتْبي اػؿبء زض حسٍز اهىبًبت . -17
 خلَگیطي اظ فؼبلیت اضربظ حمیمي يب حمَلي وِ ثِ ّط ًحَ اظ ًبم يب ػٌَاى تؼبًٍي سَء استفبزُ هي وٌٌس. -18
 الظم زض خْت زستیبثي تؼبًٍیْب ثِ هَاز اٍلیِ ٍ ٍسبيل ٍ وبالّبي هَضز ًیبظ. فطاّن آٍضزى تسْیالت -19
 سیبست گصاضي ، تؼییي ذف هطي ٍ ثطًبهِ ضيعي زض حسٍز همطضات ٍ اذتیبضات ثطاي تَسؼِ ٍ ضضس ثرص تؼبٍى . -20
 بي تؼبًٍي ٍ ًظبضت ثط اهَض آًْب.فطاّن آٍضزى تسْیالت الظم ثطاي تْیِ قطح ، ايدبز، تَسؼِ ، ثبظسبظي ، ًَسبظي ٍاحس ّ -21
 تبهیي ضطايف ٍ فطاّن آٍضزى اهىبًبت ثطاي سطهبيِ گصاضي ثرص تؼبًٍي خْت ايدبز تؼبًٍیْب ثب اٍلَيت تؼبًٍیْبي تَلیس. -22
 زٍلتي ثِ تؼبًٍیْب. تٌظین ثطًبهِ ٍ تؼییي ًحَُ ووىْبي اػتجبضي زض حسٍز همطضات ٍ اذتیبضات اظ قطيك ثبًىْب ٍ هَسسبت اػتجبضي ٍ ووىْبي -23

ضَضاي پَل ٍ اػتجبض هَظف است ّوِ سبلِ ثط اسبس زض ذَاست ٍظاضت تؼبٍى ثب ضػبيت سیبستْبي پَلي ٍ هبلي زٍلت ًسجت ثِ اػكبي ٍام ٍ  -تجػطُ
 ووىْبي الظم ثِ تؼبًٍیْب السام ًوبيس.

یع اًتمبل يب ٍاگصاضي ٍ فطٍش سْبم زٍلت زض ٍاحسّبي تَلیسي ٍ تَظيؼي ثِ هطبضوت ، ايدبز ، تَسؼِ ٍ ثْطُ ثطزاضي ٍ سطهبيِ گصاضي زض تؼبًٍیْب ٍ ً -24
 ايي لبًَى . 17ثرص تؼبًٍي ؾوي ضػبيت هفبز تجػطُ هبزُ 

ات ٍ ػؿَيت زض ضَضاي التػبز ، ضَضاي ػبلي غٌبيغ ، ضَضاي پَل ٍ اػتجبض ، هدوغ ػوَهي ثبًىْب، ضَضايؼبلي هؼبزى ٍ وویسیًَْبي هطثَـ ثِ غبزض -25
 ضزات وطَض ٍ سبيط هدبهغ ثب ًظط ّیبت زٍلت .ٍا

 هطبضوت زض تْیِ ٍ تسٍيي همطضات غبزضات ٍ ٍاضزات وطَض . -26
 بًٍي .ّوىبضي ثب هَسسبت ػلوي ، فٌي ٍ التػبزي ثیي الوللي ٍ لجَل ػؿَيت ٍ ضطوت زض سبظهبًْب ، ضَضاّب ٍ هدبهغ ثیي الوللي هطثَـ ثِ اهَض تؼ -27
 . 51هبزُ  4ٌس غسٍض هدَظ هَؾَع ث -28
 سلت هعايب اظ تؼبًٍیْبئي وِ ثط ذالف لبًَى ٍ همطضات ثرص تؼبًٍي ػول ًوَزُ ٍ يب ثط ذالف اسبسٌبهِ هػَة الساهبتي وطزُ ثبضٌس. -29

 آئیي ًبهِ اخطائي ايي لبًَى ظطف هست ضص هبُ تَسف ٍظاضت تؼبٍى تْیِ ٍ ثِ تػَيت ّیبت زٍلت ذَاّس ضسیس. -67هبزُ
ِ ظَض ًظبضت ثط اًتربثبت ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي ٍ اتبق تؼبٍى اًدوٌي هتطىل اظ ًوبيٌسگبى ٍظاضتربًِ ّبي تؼبٍى وطَض ٍ لَُ لؿبئیثِ هٌ -68هبزُ

 ٍ زٍ ًفط اظ اتبق تؼبٍى ) زض غَضت هَخَز ثَزى اتبق ( ثِ ضيبست ًوبيٌسُ ٍظاضت تؼبٍى تطىیل هي گطزز.
 ِ پیطٌْبز ٍظاضت تؼبٍى ثِ تػَيت ّیبت ٍظيطاى ذَاّس ضسیس.آئیي ًبهِ اخطائي ايي هبزُ ث -تجػطُ



 سبيط همطضات -فػل زٍاظزّن 
س ولیِ ضطوتْب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي هَظفٌس حس اوثط ظطف هست ضص هبُ پس اظ تػَيت ايي لبًَى ، اسبسٌبهِ ذَز ضا ثب ايي لبًَى تكجیك زٌّ -69هبزُ

هِ ذَز ضا ثِ ػٌَاى تؼبًٍي ثِ ثجت ثطسبًٌس زض غیط ايٌػَضت اظ هعايبي هطثَـ ثِ ثرص تؼبًٍي ٍ ايي لبًَى ٍ پس اظ تبيیس ٍظاضت تؼبٍى تغییطات اسبسٌب
 ثطذَضزاض ًوي ثبضٌس.

اظ لَاًیي ٍ همطضات هَخَز حصف ٍ تحت ػٌَاى  65هبزُ  1ضزيفْب ٍ اػتجبضات ضيبلي ٍ اضظي هطثَـ ثِ زستگبّْبي هٌحلِ هصوَض زض تجػطُ  -70هبزُ
هستمل ثِ ٍظاضت تؼبٍى هٌتمل هي گطزز. سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ٍ وویتِ ترػیع اضظ هَظفٌس پس اظ تطىیل ٍظاضت تؼبٍى حس اوثط هست يىوبُ ضزيفْبي 

ثِ ىیه ٍ اػتجبضات هطثَـ ثِ زستگبّْبي هصوَض ٍ آى لسوت اظ اػتجبضات سبيط زستگبّْبي اخطايي وِ زض ضاثكِ ثب فؼبلیت ثرص تؼبًٍي ثَزُ است ضا تف
 ٍظاضت تؼبٍى اًتمبل زٌّس.

َضخ ولیِ لَاًیي ٍ همطضات هغبيط ايي لبًَى هلغي است . لبًَى فَق هطتول ثط ّفتبز ٍ يه هبزُ ٍ پٌدبُ تجػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ چْبض ضٌجِ ه -71هبزُ
 یس ضَضاي ًگْجبى ضسیسُ است .ثِ تبي 21/6/1370سیعزّن ضْطيَض هبُ يىْعاض ٍ سیػس ٍ ّفتبز هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 

 


