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 ثسٕٝ تؼبِی

 : اسبسٌبهِ اًجوي ًجَم ایراى

 کلیبت: فصل اٍل 

 .  ضٛز ٘بٔیسٜ ٔی« ا٘دٕٗ » ٘بْ ا٘دٕٗ ، ا٘دٕٗ ٘دْٛ ایطاٖ ، وٝ زض ایٗ اسبسٙبٔٝ ثٝ اذتػبض  :1هبدُ 

ضٙبسی اظ خّٕٝ ثٟجٛز ٔٙظٛض افعایص ٚ ٌستطش فؼبِیتٟبی ٔطثٛـ ثٝ ستبضٜ ا٘تفبػی است وٝ ثٝای غیطسسٝٔؤ« ا٘دٕٗ » 

سیس تط ٔیبٖ ٔطاوع ػّٕی ٚ فٙی وطٛض تأویفیت آٔٛظضی، تٛسؼٝ تحمیمبت ، خّت ٕٞىبضی ٚ ایدبز ٕٞبٍٞٙی ثیط

 . ضٛز ٔی

یس ٞیئت ٔسیطٜ س ٚ ضئٙوفؼبِیت ٔی بی ػّٕی ، فٙی ، تحمیمبتی ٚ ترػػیٞغطفب زض ظٔیٙٝ« ا٘دٕٗ »  :2هبدُ 

» ٞبی سیبسی ضا ثٝ ٘بْ ٕ٘بیٙسٜ لب٘ٛ٘ی آٖ است ٞیچ یه اظ اػؿبی ا٘دٕٗ حك فؼبِیت یب ٚاثستٍی ثٝ احعاة ٚ ٌطٜٚ

 .٘ساض٘س« ا٘دٕٗ

ٔطوع اغّی ا٘دٕٗ زض ضٟط تٟطاٖ ثٝ ٘طب٘ی ذیبثبٖ ضٟیس فتحی ضمبلی ثیٗ ٔیساٖ سّٕبس ٚ : ٔحُ ا٘دٕٗ: 3هبدُ 

زض غٛضت ِعْٚ ٚ تػٛیت ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔٛافمت اضٌبٟ٘بی شیطثف . قجمٝ اَٚ است  24ذیبثبٖ وبج ضٕبِی ضٕبضٜ 

 . تٛا٘س زض سبیط ضٟطٞبی وطٛض، ضؼجٝ ، زفتط یب ٕ٘بیٙسٌی زایط وٙسا٘دٕٗ ٔی

ثٝ . تٛا٘س زض غٛضت ِعْٚ ٘سجت ثٝ تغییط ٘طب٘ی ٔطوع اغّی ا٘دٕٗ، زض ضٟط تٟطاٖ الساْ وٙسٞیئت ٔسیطٜ ٔی: تجػطٜ 

 .اػالْ ضٛز ٚ ثٝ قٛض وتجی ثٝ اقالع اضٌبٟ٘بی شیطثف ثطسس ضىٝ ٔٛؾٛع زض ضٚظ٘بٔٝ ضسٕی ٚ وثیط اال٘تطبضطایف آ٘

 .ا٘دٕٗ تبثؼیت خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ضا زاضز: تبثؼیت  :4هبدُ 
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 . ٌطززسیس ثطای ٔست ٘بٔحسٚزی تطىیُ ٔیا٘دٕٗ اظ تبضید تأ: ٔست فؼبِیت  :5هبدُ 

 ٍظبیف ٍ فعبلیتْب: فصل دٍم 

 :بِیتٟبی ظیط ضا ا٘دبْ ذٛاٞس زازایٗ اسبسٙبٔٝ ، فؼ( 1)ا٘دٕٗ ، ثٝ ٔٙظٛض ٘یُ ثٝ ٞسفٟب ٔبزٜ  :6هبدُ 

ٞبی آٟ٘ب ثب ٞسفٟبی ایدبز ٚ تحىیٓ ضٚاثف ػّٕی ، فٙی ، تحمیمبتی ثیٗ ٔترػػبٖ ٚ سبظٔبٟ٘بیی وٝ فؼبِیت -اِف

 . ا٘دٕٗ اضتجبـ زاضز

تطیٗ پیططفتٟبی ایٗ بت ٔترػػبٖ ایطا٘ی ٚ آضٙب وطزٖ آ٘بٖ ثب تبظٜوٛضص خٟت ثبال ثطزٖ سكح زا٘ص ٚ اقالػ -ة

 ضضتٝ ، 

 ( آٔبتٛضی) حطفٝ ای فطاٞٓ وطزٖ ٔٛخجبت ٌستطش ٔجب٘ی ٘دْٛ زض خبٔؼٝ ٚ تطٛیك ٘دْٛ غیط -ح 

ٕط ٚ سسبت ػبِی آٔٛظضی ثطای اضظضیبثی ٔستٞب ٚ ٔؤٕٞىبی ثب ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِی ، زا٘طٍبٜ -ت

 . ٞب آٔٛظضی ٚ تحمیمبتی ٚ ا٘تطبضات ٔطثٛـ ثٝ ایٗ ضضتٝ زض ثط٘بٔٝ ضإٞٙبیی

 .٘دْٛ ٚ ا٘دٕٟٙبی ٔطبثٝ زض زیٍط وطٛضٞب إِّّی ایدبز ضٚاثف ػّٕی ثب ٔدبٔغ ثیٗ -ث

ٕٞىبضی ثب سبظٔبٟ٘بی زِٚتی ٚ ذػٛغی زض ٔكبِؼٝ ٔسبئُ ٔطثٛـ ثٝ ایٗ ضضتٝ ٚ ا٘دبْ زازٖ ثطضسیٟبی ٔٛضز ٘یبظ  -ج

 .ا٘دٕٗیك ٔؼطفی وبضضٙبسبٖ ٚ استفبزٜ اظ زیٍط أىب٘بت آٟ٘ب اظ قط

ظٔبٟ٘بی زِٚتی ٚ ضٙبسی ٚ ٕٞىبضی ثب سبا٘تطبض ٘ططیبت حبٚی پیططفتٟبی ػّٕی ، فٙی ٚ تحمیمبتی زض ستبضٜ -ح

 . ِیف ، تطخٕٝ ٚ ٘طط وتبثٟبی ٔطثٛـ ثٝ ایٗ ضضتٝ ذػٛغی زض ٔٛضز تأ
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ٕ٘ب ٚ تطىیُ ذب٘ٝ ، افالنػبِی ثطای ایدبز ضغسسسبت آٔٛظش ثب سبظٔبٟ٘بی ذػٛغی ٚ زِٚتی ٚ ٔؤ ٕٞىبضی -خ

 . ٌطٟٚٞبی تحمیمبتی ٚ اػعاْ آٟ٘ب ثطای ٔكبِؼٝ اتفبلبت ٘دٛٔی

 عضَیت ٍ شرایط آى: فصل سَم 

 : ػؿٛیت زض ا٘دٕٗ ثط چٟبض ٘ٛع است  :7هبدُ 

ثب ٔساضن وبضضٙبسی ) زاض٘س ضٙبسی فؼبِیت ٞبی ستبضٜضبُٔ ٔترػػب٘ی است وٝ زض ضضتٝ: ػؿٛیت پیٛستٝ  –اِف 

 ( .اضضس ثٝ ثبال 

است وٝ وبض اضظضٕٙسی ثٝ ا٘دٕٗ ( آٔبتٛضی ) ای حطفٝپژٚٞبٖ ٚ ٔٙدٕبٖ غیطضبُٔ زا٘ص: ػؿٛیت ٚاثستٝ  -ة

 .وٙٙسٞبی ػّٕی ا٘دٕٗ ضطوت ٔی٘س ٚ زض فؼبِیتٔٙسا٘س ٚ ثٝ ٞسفٟبی ا٘دٕٗ ػاللٝزازٜ

 .ای وطزٜ ثبضٙسٞبی ٔٛثط ٚ اضظ٘سٜٝ زض پیطجطز ٞسفٟبی ا٘دٕٗ وٕهضبُٔ افطازی است و: ػؿٛیت افتربضی  -ح

 .ٔٙس ثٝ پیطجطز ٞسفٟبی ا٘دٕٗ ثبضٙسضبُٔ سبظٔبٟ٘ب ٚ ا٘دٕٟٙبیی است وٝ ػاللٝ: سسبت ٔؤ ػؿٛیت -ت

ذب٘ٝ ی ػؿٛیت ضا تىٕیُ وٙٙس ٚ ثٝ زثیطسسبت زاٚقّت ػؿٛیت زض ا٘دٕٗ ثبیس ثطي تمبؾبافطاز ٚ ٔؤ :8هبدُ 

 .ثفطستٙسا٘دٕٗ 

لجَٛ ػؿٛیت افطاز ٔططٚـ است ثٝ ٚفبزاضی آٟ٘ب ٘سجت ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسی خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ، ٔؼطفی  :9هبدُ 

 . سسبت ثبتػٛیت ٞیئت ٔسیطٜ است ٚ تػٛیت ٞیئت ٔسیطٜ لجَٛ ػؿٛیت ٔؤیه ػؿٛ پیٛستٝ 

وٙس، ثٝ ػٙٛاٖ غ ػٕٛٔی تػٛیت ٔیٞط یه اظ اػؿبی پیٛستٝ ٚ ٚاثستٝ سبال٘ٝ ٔجّغی وٝ ٔیعاٖ آٖ ضا ٔدٕ :11هبدُ 

 .حك ػؿٛیت پطزاذت ذٛاٞس وطز
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تٛا٘س ثٝ غٛضت ٘مسی ٚ یب استفبزٜ اظ تسٟیالت ٚ سسبت اذتیبضی است ٚ ٔیپطزاذت حك ػؿٛیت ٔؤ: تجػطٜ 

 . أىب٘بت آٟ٘ب ثبضس

 : یبثسػؿٛیت زض یىی اظ ٔٛاضز ظیط ذبتٕٝ ٔی :11هبدُ 

 .استؼفبی وتجی  –اِف 

 . ٘ىطزٖ حك ػؿٛیت سبال٘ٝ ، حساوثط تب یه سبَ ثؼس اظ ٔٛػس ٔمطض پطزاذت  -ة

زض غٛضتی وٝ ٞیئت ٔسیطٜ ثب اوثطیت زٚ سْٛ ، ازأٝ ػؿٛیت ضا ٔػّحت ٘سا٘س ٚ ذبتٕٝ ػؿٛیت ثٝ تػٛیت  -ح

 .ٔدٕغ ػٕٛٔی ثطسس

ٞبی ترػػی، تٝ، وٕی( ثبظضسبٖ ) یطٜ، ثبظضس ٔدٕغ ػٕٛٔی، ٞیئت ٔس: اضوبٖ ا٘دٕٗ ػجبضت است اظ  :12هبدُ 

 .زثیطذب٘ٝ 

 : هجوع عوَهی ( الف 

اِؼبزٜ اظ ٌطزٕٞبیی ٌیطی زض ا٘دٕٗ است وٝ ثٝ قٛض ػبزی یب فٛقتطیٗ ٔطخغ تػٕیٓػبِیٔدٕغ ػٕٛٔی  :13هبدُ 

 . ضٛز اػؿبی پیٛستٝ تطىیُ ٔی

 . ی آظاز است سبت ٔدٕغ ػٕٛٔی، ثسٖٚ زاضتٗ حك ضأضطوت زیٍط اػؿبی ا٘دٕٗ زض خّ: 1تجػطٜ 

ای ٔطوت اظ یه ٘فط ضئیس ٚ یه ٘فط ٔٙطی ٚزٚ ٘فط ٘بظط وٝ زض خّسٝ ٔدبٔغ ػٕٛٔی تٛسف ٞیئت ضئیسٝ: 2تجػطٜ 

 . ضٛز ضٛ٘س ، ازاضٜ ٔیا٘تربة ٔی
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ثطای ضسٕیت خّسٝ  .ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبزی ثب ضػبیت تططیفبت لب٘ٛ٘ی سبِی یىجبض تطىیُ ذٛاٞسضس :14هبدُ 

ی ٔٛافك اوثطیت اػؿبی حبؾط یٛستٝ ٚ خٟت تػٛیت ٞط ٔٛؾٛػی ، ضأحؿٛض ٘ػف ثٝ ػالٜٚ یه ٘فط اػؿبی پ

آضاء ثٝ غٛضت وتجی اذص ذٛاٞس  س،٘رست تؼساز آضاء ثٝ حس ٘ػبة ٘طسیزض غٛضتی وٝ زض زػٛت . ؾطٚضت زاضز

 . ضس

اِؼبزٜ زض ٞط ظٔبٖ ثٝ تمبؾی ٞیئت ٔسیطٜ یب ثبظضس یب تمبؾبی وتجی ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبزی ٕٔىٙست ثٝ غٛضت فٛق

 . سْٛ اػؿبی پیٛستٝ ، تطىیُ ضٛز یه

اِؼبزٜ ٕ٘بیٙس ٔططٚـ تٛا٘ٙس ٔستمیٕب الساْ ثٝ زػٛت ٔدٕغ ػٕٛٔی ثٝ قٛض فٛقیه سْٛ اػؿبی پیٛستٝ ٔی: 1تجػطٜ 

حبِتی، ایٗ اػؿب  ٗٚ زض چٙی. ثط ایٙىٝ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٘یع ثبظضس ا٘دٕٗ ثٝ تمبؾبی وتجی ایطبٖ پبسد ٔٙفی زازٜ ثبضٙس

 . ثبیستی ثٝ ػسْ اخبثت زضذٛاست تٛسف ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ثبظضسبٖ تػطیح ٕ٘بیٙسٔیزض آٌٟی زػٛت، 

٘بٔٝ طا ٔٛؾٛػی ذٛاٞس ثٛز وٝ زض تمبؾبزستٛض خّسٝ ٔدٕغ ٔٙحػ 11ٔبزٜ  1زض غٛضت تحمیك تجػطٜ : 2تجػطٜ 

 .شوط ضسٜ است ٚ ٞیئت ضئیسٝ ٔدٕغ اظ ٔیبٖ اػؿب ا٘تربة ذٛاٞس ضس

 : ٚظبیف ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبزی : 15هبدُ 

 ا٘تربة اػؿبی ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ثبظضس یب ثبظضسبٖ ، -1

 ،ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ثبظضس یب ثبظضسبٖ  استٕبع ٚ ضسیسٌی ثٝ ٌعاضش -2

 تؼییٗ ذف ٔطی وُ ا٘دٕٗ،  -3

 ثطضسی ٚ اظٟبض ٘ظط زضثبضٜ پیطٟٙبزات ٞیئت ٔسیطٜ ،  -4

 ٗ، تؼییٗ ٔیعاٖ حك ػؿٛیت سبال٘ٝ ٚتػٛیت تطاظ٘بٔٝ ٚ ثٛزخٝ ا٘دٕ -5
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 ٞبی ا٘دٕٗ، ٞب ٚ زػٛتٙبٔٝتؼییٗ ضٚظ٘بٔٝ وثیطاال٘تطبض خٟت زضج آٌٟی -6

اِؼبزٜ ثب ضػبیت تططیفبت الظْ ٚ اػالْ زض ضٚظ٘بٔٝ وثیطاال٘تطبض ، یب زػٛتٙبٔٝ وتجی ٔدٕغ ػٕٛٔی فٛق :16هبدُ 

 : ٔطبثٝ ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبزی ثب ضطایف ظیط تطىیُ ذٛاٞس ضس

 ( ثبظضسبٖ)  ثب زضذٛاست ٞیئت ٔسیطٜ یب ثبظضس -1

 .اسبسٙبٔٝ  11ٔبزٜ  1اظ اػؿبی پیٛستٝ ثط قجك تجػطٜ  3/1ثب زضذٛاست  -2

ضٚظ لجُ اظ تطىیُ آٖ ثٝ غٛضت وتجی یب آٌٟی زض ضٚظ٘بٔٝ  20زػٛتٙبٔٝ ٔدٕغ ػٕٛٔی ، حسالُ : 1تجػطٜ 

 .وثیطاال٘تطبض ، ثٝ اقالع اػؿبء پیٛستٝ ذٛاٞس ضسیس

 . اِؼبزٜ خٟت ضسٕیت ، ٕٞبٖ ضطایف ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبزی ضا ذٛاٞس زاضت ٔدٕغ ػٕٛٔی فٛق: 2تجػطٜ 

 . آضاء ٔٛافك اظ تؼساز حبؾط زض خّسٝ ٔؼتجط ذٛاٞس ثٛز 3/2اِؼبزٜ ثب حسالُ تػٕیٕبت ٔدٕغ ػٕٛٔی فٛق: 3تجػطٜ 

 : اِؼبزٜ ٚظبیف ٔدٕغ ػٕٛٔی فٛق: 17هبدُ 

 ٚ تػٛیت ا٘حالَ ا٘دٕٗ، ثطضسی  -1

 ػعَ ٞیئت ٔسیطٜ ،  -2

ٔػٛثٝ زٚیست ٚ ضػت ٚ زٚٔیٗ خّسٝ ٔٛضخ  3تػٛیت تغییطات زض ٔفبز اسبسٙبٔٝ ثب ضػبیت ٔبزٜ  -3

 . ضٛضایؼبِی ا٘مالة فطٍٞٙی  7/8/1370

اِؼبزٜ ػعَ ٞیئت ٔسیطٜ ثبیس ثب اقالع ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِی زض زستٛض وبض ٔدٕغ ػٕٛٔی فٛق: 1تجػطٜ 

 .لطاض ٌیطز
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ذٛاٞس وطز ٚ ایٗ ٞیئت ای ا٘تربة اِؼبزٜ، ٞیئت تػفیٝٗ، ٔدٕغ ػٕٛٔی فٛقزض غٛضت ا٘حالَ ا٘دٕ :18هبدُ 

ٔٛظف ذٛاٞس ثٛز پس اظ ازای زیٖٛ ٚ ٚغَٛ ٔكبِجبت ا٘دٕٗ، وّیٝ زاضایی ٚ أٛاَ ا٘دٕٗ ضا ثٙب ثٝ تطریع ٚظاضت 

ٞیئت ٔصوٛض . ٚاٌصاض وٙسسسبت ٚ یب ٟ٘بزٞبی ا٘مالة اسالٔی ٞب یب ٔؤأٛض التػبزی ٚ زاضایی، ثٝ یىی اظ ٚظاضترب٘ٝ

ٔٛظف است یه ٘سرٝ اظ ضطح وبُٔ السأبت ا٘دبْ ضسٜ ضا خٟت ثطضسی ثٝ وٕیسیٖٛ ا٘دٕٟٙبی ػّٕی ٚظاضت 

 .فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِی اضسبَ زاضز

 : ّیئت هذیرُ ( ة

بَ اِجسَ است وٝ ٞط سٝ س٘فط ػؿٛ ػّی 2٘فط ػؿٛ اغّی ٚ  5ای ٔطوت اظ ا٘دٕٗ زاضای ٞیئت ٔسیطٜ :19هبدُ 

 .ضٛ٘سی ٔرفی اظ ٔیبٖ اػؿبی پیٛستٝ ا٘دٕٗ ا٘تربة ٔیىجبض زض خّسٝ ٔدٕغ ػٕٛٔی ثب ضأی

 .ػؿٛیت زض ٞیئت ٔسیطٜ ا٘دٕٗ افتربضی است : 1تجػطٜ 

 . است ا٘تربة ٔدسز ٞط یه اظ اػؿبی ٞیئت ٔسیطٜ ثطای یه زٚضٜ زیٍط ثالٔب٘غ : 2تجػطٜ 

زض غٛضت تسبٚی . ضٛ٘سخبیٍعیٗ اػؿبی ٔستؼفی ٞیئت ٔسیطٜ ٔیاِجسَ ثٝ تطتیت تمسْ آضاء اػؿبی ػّی: 3تجػطٜ 

 .آضاء ، ثٝ حىٓ لطػٝ ػُٕ ذٛاٞس ضس

ٞیئت ٔسیطٜ ، زض ٘رستیٗ خّسٝ ، اظ ٔیبٖ اػؿبی ذٛز یه ٘فط ضئیس، یه ٘فط ٘بیت ضئیس ، یه ٘فط  :21هبدُ 

 . اٞس وطزٞب ضا ثب اوثطیت آضاء ا٘تربة ذٛزاض، یه ٘فط زثیط، ٚ یه ٔسئَٛٚ وٕیتٝذعا٘ٝ

ضئیس ٞیئت ٔسیطٜ ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ا٘دٕٗ ٚ ٔسئَٛ اخطای تػٕیٕبت ٔدبٔغ ػٕٛٔی ٚ ٞیئت ٔسیطٜ  :21هبدُ 

 . است 
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یبثس ٚ تػٕیٕبت ثب اوثطیت اػؿبی ٘فط اظ اػؿبی اغّی ضسٕیت ٔی 3خّسبت ٞیئت ٔسیطٜ ثب حؿٛض  :22هبدُ 

 . حبؾط ٔؼتجط ذٛاٞس ثٛز

ظ اػؿبی ٞیئت ٔسیطٜ، سٝ خّسٝ ٔتٛاِی ٚ یب پٙح خّسٝ ٔتٙبٚة ثسٖٚ ػصض ٔٛخٝ زض چٙب٘چٝ ٞط یه ا: 23هبدُ 

 . ضٛز خّسبت ٞیئت ٔسیطٜ ضطوت ٘ىٙس ٔستؼفی ضٙبذتٝ ٔی

 .ٔٛخٝ ثٛزٖ ػصض ٔصوٛض زض ایٗ ٔبزٜ ثٝ تطریع ٞیئت ٔسیطٜ است : تجػطٜ 

زض خٟت تحمك ثرطیسٖ ثٝ ٞیئت ٔسیطٜ زض ٔمبثُ ٔدٕغ ػٕٛٔی ٔسئِٛیت زاضز ٚ ٔٛظف است وٝ  :24هبدُ 

 .ٞسفٟبی ا٘دٕٗ وٛضص وٙس

.   ضٛز ٞب ٚ ٘ٛضتدبت ضسٕی زض زفتط ٔطوعی ا٘دٕٗ ٍٟ٘ساضی ٔیوّیٝ ٔساضن ضسٕی ا٘دٕٗ، پطٚ٘سٜ: 25ٔبزٜ 

 .ٔىبتجبت ضسٕی ا٘دٕٗ ثب أؿبی ضئیس ٞیئت ٔسیطٜ ٚ زض غیبة اٚ ٘بیت ضئیس ٚ ثب ٟٔط ا٘دٕٗ ذٛاٞس ثٛز

ّسبت ٞیئت ٔسیطٜ زض زفبتط ٔرػٛظ ثٝ تطتیت تبضید ثجت ٚ ثٝ أؿبی اػؿبی شیطثف ٚ غٛضت خٔػٛثبت : تجػطٜ 

 .ذٛاٞس ضسیس

 : ٞیئت ٔسیطٜ ٕ٘بیٙسٜ لب٘ٛ٘ی ا٘دٕٗ ٚ ٚظبیف ٚ اذتیبضات آٖ ثٝ ضطح شیُ است  :26هبدُ 

ثطضسی ٚ  ٞبی آٔٛظضی ٚ پژٚٞطی ٚٞبی ػّٕی ، ثطٌعاضی سٕیٙبضٞب ٚ زٚضٞب ، ٚ وٕیسیٖٛتطىیُ ٌطٟٚٞب، وٕیتٝ

ای ٚ پژٚٞطی ، ا٘تطبضات ، حفظ ٚ حطاست أٛاَ ٔٙمَٛ ٚ غیطٔٙمَٛ ، ضسیسٌی ثٝ ٘ظبضت ثط اخطای ذسٔبت ٔطبٚضٜ

پطزاذت زیٖٛ ٚ ٚغُ ٔكبِجبت ، اخطای ٔػٛثبت ٔدٕغ ػٕٛٔی ، افتتبح حسبة زض ثب٘ىٟب، الساْ ٚ حسبثٟبی ا٘دٕٗ، 

زِٚتی ، ّیٝ ٔطاخغ غالحیتساض زِٚتی ٚ غیط٘عز و... بتی ٚ ثجتی ٚپیٍیطی أٛض حمٛلی، ویفطی ، لؿبیی ، ازاضی ، ٔبِی
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-تٛا٘س ٞط الساْ ٚ ٔؼبّٔٝتؼییٗ حىٓ ٚ تؼییٗ ٚویُ ٚ ػعَ آ٘بٖ ، حُ  فػُ زػبٚی اظ قطیك سبظش ، ٞیئت ٔسیطٜ ٔی

ٗ ٚ ٌصاضی ٚ فه ضٞٔٙمَٛ ٚ تجسیُ ثٝ احسٗ یب ضٞٗزض ٔٛضز ٘مُ ٚ ا٘تمبَ أٛاَ غیط ثسا٘سای ضا وٝ ؾطٚضی 

ثبضس ثب حك تؼییٗ ٚویُ استمطاؼ ثٝ استثٙبی ٚاٌصاضی لكؼی أٛاَ غیط ٔٙمَٛ وٝ ٔستّعْ تػٛیت ٔدٕغ ػٕٛٔی ٔی

 . ٚ تٛویُ ثٝ غیطٜ ثٙبْ ا٘دٕٗ ا٘دبْ زٞس

خع زضثبضٜ ٔٛؾٛػبتی وٝ ٔٛخت ٔفبز ایٗ اسبسٙبٔٝ اذص تػٕیٓ ٚ الساْ زضثبضٜ آٟ٘ب زض غالحیت ذبظ : 1تجػطٜ 

ٞیئت ٔسیطٜ وّیٝ اذتیبضات الظْ ثطای ازاضٜ أٛض ضا ٔططٚـ ثط ضػبیت حسٚز ٔٛؾٛع ا٘دٕٗ ،  ٔدبٔغ ػٕٛٔی است

 . زاضا ٔی ثبضس 

زاض ٚ ضئیس ٞیئت ٔسیطٜ ٚ زض غیبة اٚ ، ٘بیت ضئیس ثب آٚض ثب أؿبی ذعاّ٘ٝیٝ اسٙبز ٚ اٚضاق ثٟبزاض ٚ تؼٟسو: 2تجػطٜ 

 . ٔؼتجط ذٛاٞس ثٛز « ا٘دٕٗ » ٟٔط 

ٞیئت ٔسیطٜ ٔیتٛا٘س اظ ثیٗ ذٛز یب ذبضج یه ٘فط ضرع حمیمی ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔسیط اخطایی ا٘تربة وٙس ٚ : 3تجػطٜ 

-ٔیٔسیط اخطایی زض حسٚز اذتیبضاتی وٝ اظ قطف ٞیئت ٔسیطٜ ثٝ ٚی تفٛیؽ . حسٚز اذتیبضات اٚ ضا تؼییٗ ٕ٘بیس 

 .زاضز سسٝ حك أؿبء ضاٌطزز ٕ٘بیٙسٜ ٔؤسسٝ ٔحسٛة ضسٜ ٚ اظ قطف ٔؤ

تٛا٘س اظ ثیٗ اػؿبی ٚاخس ضطایف ٚ زضخٟت اخطای اٞساف ٔٙسضج زض اسبسٙبٔٝ ٌطٜٚ یب ٞیئت ٔسیطٜ ٔی: 4تجػطٜ 

 . ٞبی ترػػی ا٘دٕٗ ضا تطىیُ زٞسوٕیتٝ

 . ٞب، وٕیسیٟٛ٘ب پس اظ تػٛیت زض ٞیئت ٔسیطٜ لبثُ اخطا است تػٕیٕبت ٔترصٜ زض ٌطٟٚٞب، وٕیتٝ: 5تجػطٜ 
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ٞب ٚ ػّٕىطز ذٛز ضا ثٝ ٕٞطاٜ یطٜ ٔٛظف است زض پبیبٖ ٞط سبَ ٔبِی ، ٌعاضش اػٓ فؼبِیتٞیئت ٔس: 6تجػطٜ 

ٞبی ا٘دٕٗ، تسٚیٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض اذتیبض ثبظضس ٌعاضش ٔبِی سبِیب٘ٝ حبٚی تطاظ٘بٔٝ ٚ غٛضتحسبة زضآٔسٞب ٚ ٞعیٙٝ

 . ػٕٛٔی اضائٝ ٕ٘بیسٟ٘بیی ثٝ ٔدٕغ اظٟبض ٘ظط ثبظضس خٟت ثطضسی ٚ تػٛیت ا٘دٕٗ لطاض زٞس ٚ پس اظ 

 ( : ببزرسبى ) ببزرس ( ج

ٔدٕغ ػٕٛٔی ػبزی ، ٕٞعٔبٖ ثب ا٘تربة ٞیئت ٔسیطٜ ، یه ٘فط ضا ثٝ ػٙٛاٖ ثبظضسی اغّی ٚ یه ٘فط ضا ثٝ : 27هبدُ 

 .اِجسَ ثطای ٔست سٝ سبَ ا٘تربة ذٛاٞس وطزػٙٛاٖ ػّی

 . ا٘تربة ٔدسز ثبظضس ثطای یه زٚضٜ زیٍط ثالٔب٘غ است : تجػطٜ 

 : ٚظبیف ثبظضس یب ثبظضسبٖ ثٝ ضطح ظیط است  :28هبدُ 

 .ٔكبِؼٝ ٌعاضش سبال٘ٝ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ تٟیٝ ٌعاضش اظ ػّٕىطز ا٘دٕٗ ثطای اقالع ٔدٕغ ػٕٛٔی  -1

 وّیٝ اسٙبز ٚ اٚضاق ٔبِی ا٘دٕٗ ٚ تٟیٝ ٌعاضش ثطای ٔدٕغ ػٕٛٔی ثطضسی  -2

 ٌعاضش ٞط ٌٛ٘ٝ ترّف ٞیئت ٔسیطٜ اظ ٔفبز اسبسٙبٔٝ ثٝ ٔدٕغ ػٕٛٔی  -3

وّیٝ اسٙبز ٚ ٔساضن ا٘دٕٗ اػٓ اظ ٔبِی ٚ غیط ٔبِی زض ٞط ظٔبٖ ثسٖٚ لیس ٚ ضطـ ثٝ ٚسیّٝ ٞیئت ٔسیطٜ : 1تجػطٜ 

 .لطاض ٌیطز( ثبظضسبٖ ) ا٘دٕٗ ثبیس خٟت ثطضسی زض زستطس ثبظضس 

 : ّبی تخصصیتِکوی( د

ٔسئٛالٖ ٞط . ٞبی ترػػی ذٛاٞس وطزٞیئت ٔسیطٜ زض غٛضت ِعْٚ الساْ ثٝ تطىیُ وٕیتٝ –ٞب یتٝوٕ :29هبدُ 

 . ٞب ضا ٞیئت ٔسیطٜ زض اِٚیٗ فطغت اظ ٔیبٖ اػؿبی پیٛستٝ ا٘دٕٗ ا٘تربة ذٛاٞس وطزیه اظ وٕیتٝ
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 : زثیطذب٘ٝ ( ٜ

 .  ضٛز ای است وٝ ظیط ٘ظط ٚ ثب ٔسئِٛیت زثیط ا٘دٕٗ ازاضٜ ٔیا٘دٕٗ زاضای زثیطذب٘ٝ –زثیطذب٘ٝ : 31هبدُ 

 : ٚظبیف زثیط ا٘دٕٗ :31هبدُ 

 ازاضٜ زثیطذب٘ٝ  –اِف 

 . آٚضی غٛضتدّسبت ٚ آضای ٞط یه اظ تطىیالت ا٘دٕٗخٕغ -ة

 ٞبی ٔطثٛـ ٘بٔٝثجت ٘بْ اػؿبی ا٘دٕٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ضطایف ٚ ٔمطضات ٔٙسضج زض اسبسٙبٔٝ ٚ آییٗ -ح

 ا٘دبْ أٛض ٔىبتجبتی تطىیالت ٔرتّف ا٘دٕٗ -ت

 ا٘دبْ أٛض ٔحِٛٝ اظ قطف ٞیئت ٔسیطٜ  -ث

 بَدجِ ٍ هٌببع هبلی: فصل پٌجن 

آٚضی ثٛزخٝ ا٘دٕٗ اظ قطیك حك ػؿٛیت اػؿب ٚ اضائٝ ذسٔبت آٔٛظضی ٚ پژٚٞطی ٚ ٔطبٚضٜ ٚ خٕغ :32هبدُ 

ا٘دٕٗ غطف ٚ وّیٝ زضآٔس ٚ ػٛایس   ضٛز لجَٛ ٚغیت ٚ ٚلف ٚ زضیبفت وٕىٟبی ثالػٛؼ تبٔیٗ ٔی ،ٞسایب

 . ضٛز ایٗ اسبسٙبٔٝ ٔی 6ٔٛؾٛع ٔبزٜ 

ٞبی ا٘دٕٗ زض زفبتط لب٘ٛ٘ی ثجت ٚ ثیالٖ سبِیب٘ٝ آٖ، پس اظ تػٛیت زض ٔدٕغ ػٕٛٔی ، زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ: 33هبدُ 

ِی ٌصضتٝ ، خٟت ثطضسی ٚ اظٟبض ٘ظط ثٝ وٕیسیٖٛ ا٘دٕٟٙبی ػّٕی ٚظاضت حساوثط تب سٝ ٔبٜ پس اظ پبیبٖ سبَ ٔب

 .فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِی اضائٝ ذٛاٞس ضس
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ٚ زض  ضٛزا٘دٕٗ ٍٟ٘ساضی ٔیٛ٘ی ٚوّیٝ اسٙبز ٚ ٔساضن حسبثساضی ا٘دٕٗ زض ٔحُ زفتط ٔطوعی ٘زفبتط لب: 1تجػطٜ 

 . طاض زازٜ ذٛاٞس ضسض آ٘بٖ لٔٛالغ ٔطاخؼٝ ٔطخغ ٘ظبضت یب سبیط ٔطاخغ غالحیتساض زض اذتیب

سسیٗ ا٘دٕٗ، ٚ یب غبحجبٖ سطٔبیٝ ، حك ثطزاضت یب ترػیع ٞیچٍٛ٘ٝ سٛزی اػٓ اظ سٛز ٞیچ یه اظ ٔؤ :34هبدُ 

تٛا٘ٙس ٔجبزضت ثٝ ا٘دبْ ٔؼبٔالت ثب ا٘دٕٗ سٟبْ یب سطٔبیٝ ضا ٘رٛاٞٙس زاضت ٚ ذٛز ٚ ٚاثستٍبٖ زضخٝ یه آٟ٘ب ٕ٘ی

 . ٕ٘بیٙس 

٘عز ثب٘ىٟبی وطٛض ٍٟ٘ساضی « ا٘دٕٗ» زض حسبة ٔرػٛغی ثٝ ٘بْ « ا٘دٕٗ» ٞبی ٚخٛز ٔبظاز ثط ٞعیٙٝوّیٝ : 35ٔبزٜ 

 . ذٛاٞس ضس 

 .  ضٛز سسٝ ٔٙكجك ثٝ سبَ ٞدطی ضٕسی است ٚ ٕٞٛاضٜ زض پبیبٖ اسفٙس ٔبٜ ذتٓ ٔیسبَ ٔبِی ٔؤ :36هبدُ 

 أٛض ٔتفطلٝ : فػُ ضطٓ 

تٛا٘س ثب تػٛیت ٔدٕغ ػٕٛٔی ٚ ٔمبٔبت شیػالح ثٝ ػؿٛیت ٔی ا٘دٕٗ زض غٛضتی وٝ غالح ثسا٘س ، :37هبدُ 

 . ثط ثبضسػؿٛیت زض پیطجطز ٞسفٟبی ا٘دٕٗ ٔؤ ٔدبٔغ ػّٕی زاذّی ٚ ذبضخی زضآیس، ٔططٚـ ثط ایٙىٝ ایٗ

إِّّی ثب ٘ظط ٔمبٔبت غالحیتساض خٕٟٛضی اذص تٕبس ٚ اضتجبـ ثب ا٘دٕٟٙب، وبٟ٘ٛ٘ب ٚ ٔدبٔغ ٔطبثٝ ثیٗ :38هبدُ 

 . ایطاٖ ا٘دبْ ذٛاٞس ٌطفت  اسالٔی

ای اظ قطف ا٘دٕٗ ثب ضػبیت وبُٔ لبٖ٘ٛ ٔكجٛػبت خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ا٘تطبض ٞط ٘ٛع وتبة یب ٘ططیٝ :39هبدُ 

 . ا٘دبْ ذٛاٞس ضس
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ایٗ اسبسٙبٔٝ ثبیس ثٝ اقالع ٚ تػٛیت  17ٚ  16، ثب ضػبیت ٔفبز ٔبزٜ ٞط ٌٛ٘ٝ تغییط زض ٔفبز اسبسٙبٔٝ : 14هبدُ 

 . وٕیسیٖٛ ا٘دٕٟٙبی ػّٕی ٚظاضت فطًٞٙ ٚ آٔٛظش ػبِی ثطسس

ٞیئت  1/10/73وٝ زض خّسٝ ٔٛضخ  ثبضسثٙس ٔی 35تجػطٜ ٚ  25ٔبزٜ ٚ  40ایٗ اسبسٙبٔٝ ٔطتُٕ ثط ضص فػُ ٚ 

 .سس تػٛیت ضسٜ استٔؤ


