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 يثسوِ تؼبل

 « شاىيهتشخوبى اغٌفي اسبسٌبهِ اًدوي » 
 بت ٍاّذافيول: فػل اٍل 

 

 شاى يهتشخوبى اغٌفي اًدوي : ًبم -1هبدُ 

 .ضَد يذُ هيي اسبسٌبهِ اختػبساً اًدوي ًبهيوِ دس ا يش اًتفبػيٍ غ يبسيش سي، غ يتخػػ ياست غٌف يتطىل

 

دس غهَست  وهِ  ٍالغ است  19395-1911تْشاى، غٌذٍق پستي  يضْش تْشاى ثِ ًطبً ي اًدوي دسيا يشاى ٍ هشوض اغليا: هحل -2هبدُ 

 .ذيش ًوبيدا يٌذگيب ًوبي، دفتش وطَس ضؼجِ يش ضْشّبيت ٍصاست وطَس دس سبيتَاًذ ثب تػَ يلضٍم ه

 

 .داسًذ يم هشاى اػاليا ياساله يخوَْس يلبًَى اسبسي داسًذ ٍ التضام خَد سا ثِ شاًياًدوي، ااػؿبي : تبثؼيت  -3هبدُ 

 

 : اّذاف -4هبدُ 

 اػؿبء يت اص حمَق غٌفيوبٍ حتالش دس خْت حفظ  1

ى ٍ أذى ثِ ضه يثخط ءگبُ حشفِ تشخوِ دس خبهؼِ ٍ اػتاليت خبيش وطَس ٍ ووه ثِ استمبء ٍ تثجست اص هٌبفغ هتشخوبى سشايحوب 2

 هتشخوبى يهٌضلت اختوبػ

 اػؿبء يشاٍ خلسبت ثب هَؾَع تشخوِ ث يٌبس ػلويص، سويّوب يثشگضاس 3

 استمبء سكح آهَصش ٍ پژٍّص دس تشخوِ 4

 ػشغِ تشخوِ يٍ خبسخ يداخل ياستجبـ ثب تطىلْب 5

 يٌتشًتيااقالع سسبًي گبُ يدبد پبيِ ٍ اياًتطبس ًطش 6

 اػؿبء يهسىي ثشا يل تؼبًٍياػؿبء اص خولِ تطى يسفبّ يبصّبيدس خْت سفغ ًتالش  7

 دس دستگبّْب، سبصهبًْب ٍ ٍصاستخبًِ ّب  ى طٌْبدات ثِ هسئَاليتالش دس خْت اسائِ ساّىبسّب ٍ پ 8

 

ًَ يً يوِ دس چبسچَة اسبسٌبهِ ثَدُ ٍ ثِ ًحَ يِ الذاهبتيول -5هبدُ  شثف داسد ، په  اص وسهت   يه ر يبص ثِ وست هدَص اص هشاخغ لهبً

 .ضَد يهدَص الصم اًدبم ه

 

 ت اػؿبء ٍ اًَاع آى يف ٍ ًحَُ ػؿَيضشا: فػل دٍم 

 

 :ذيت اًدوي دسآيشُ ثِ ػؿَيبت هذيت ّيتَاًذ ثب تػَ يهاساي ضشايف صيش ثبضذ وِ دهتخػع فشد ّش  -6هبدُ 

ل همكهغ  يحهذالل فهبسؽ التحػه    يؼٌه ي (اغلي يفمف اػؿب)وطَس  يذ هشاخغ سسوييهَسد تب يهذسن تخػػحىن يب داضتي  -1

 بفتِياثش تشخوِ ضذُ ٍ اًتطبس دٍ  ب دست ونيخبسخِ ٍ  يصثبًْب ياص سضتِ ّب يىيدس  يوبسضٌبس

 شفتي هفبد اسبسٌبهِيپز -2

  يحمَق اختوبػػذم هحشٍهيت اص  -3
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 يٍ اختوبػ يحشفِ اضْشت   سَءذاضتي ً -4

 پشداخت حك ػؿَيت  -5

 .خبتوِ ػؿَيت ثٌب ثِ دسخَاست فشد، سلت ضشايف ٍ يب دسخَاست اوثشيت اػؿبي ّيبت هذيشُ ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي است: تجػشُ

  

 :ّذ ثَددٍ ًَع ػؿَ خَا ياًدوي داسا: تيػؿَ -7هبدُ 

 . ثبضٌذ يت هيثَدُ ٍ هىلف ثِ پشداخت حك ػؿَ يحك سا يوِ داسااغلي  ياػؿب -1

    اًتخهبة  يشُ تَسهف هدوهغ ػوهَه   يبت هذيطٌْبد ّيثَدُ ٍ ثب پهوتبص  يمبت ػلويهكبلؼبت ٍ تحم يوِ داسا يافتخبس ياػؿب -2

 .ضًَذ يه

َى هبدُ يسيووغالحيت آًبى ثِ تبييذ  شاى ثبضٌذ ٍ يا ياساله يَْسذ ّن ساستب ثب اّذاف ًظبم خويثب يشاًيش ايغ يافتخبس ياػؿب: تجػشُ 

 .ذُ ثبضذيسسلبًَاى احضاة  10

 

 اسوبى: فػل سَم 

 (ثبصسسبى)ثبصسس  -3شُ ٍ يبت هذيّ -2، يهدوغ ػوَه -1: اسوبى اًدوي ػجبستٌذ اص  -8هبدُ 

 

 :يهدوغ ػوَه( الف

ل يب فَق الؼبدُ تطهى ي، ػبدي ثكَس فَق الؼبدُ ٍ يوِ ثػَست ػبداست دوي دس اً يشين گيي هشخغ تػويتشي، ػبليهدوغ ػوَه -9هبدُ

 .ضَد يه

 

ِ يسسو يثشا. ل خَاّذ ضذيهبُ تطى آثبىىجبس دس ي ي، سبلاسبسٌبهِفبتِ هٌذسج دس يت تطشيثب سػب يػبد يهدوغ ػوَه -10هبدُ  ،ت خلسه

دس . ت اػؿهبء حبؾهش ؾهشٍست داسد   يه فهك اوثش هَا ي، سايت ّش هَؾهَػ يٍ خْت تػَاغلي  يه ًفش اػؿبيحؿَس ًػف ثؼالٍُ 

ػؿهَ  ل ٍ ثهب ّهش تؼهذاد    يتطهى حذاوثش يىوهبُ  ذ، خلسِ دٍم ثب فبغلِ يثِ حذ ًػبة ًشس ييىِ دس دػَت ًخست، تؼذاد حبؾشيغَست

 بيه  ، ثبصسسشُيبت هذيٍّ دػَت  هوىي است ثكَس فَق الؼبدُ دس ّش صهبى ثِ تمبؾب يػبد يهدوغ ػوَه. بفتيت خَاّذ يحبؾش، سسو

 .ٍ دس ّش غَست ثبيذ دستَس خلسِ هدوغ ػوَهي دس آگْي دػَت ليذ ضَد ل گشدديتطىي اغلي ه سَم ول اػؿبي

هىلفٌهذ ساسهبً   /ثبصسسبى هىلهف اسهت  /هدوغ ػوَهي سبالًِ سا دس هَػذ همشس ثشگضاس ًىٌذ، ثبصسس، دس غَستي وِ ّيبت هذيشُ: تجػشُ

 . ٌذالذام ثِ دػَت ٍ ثشگضاسي هدوَع ػوَهي هضثَس ثٌوبي

 

آگْي تطىيل هدوهغ ثهشاي    .سٍصًبهِ وثيشاالًتطبس غَست هي پزيشدآگْي دس دػَت ثشاي ضشوت دس هدبهغ ػوَهي اص قشيك  -11هبدُ 

 .سٍص لجل اص ثشگضاسي هدوغ دس سٍصًبهِ تؼييي ضذُ دسج گشدد 10سٍص ٍ ثشاي ًَثت دٍم حذالل  20ًَثت اٍل ثبيذ حذالل 

 

 :يػبد يٍظبئف هدوغ ػوَه -12هبدُ

 (ثبصسسبى)شُ ٍ ثبصسس يبت هذيّ ياًتخبة اػؿب -1

 (ثبصسسبى)شُ ٍ ثبصسس يبت هذيثِ گضاسش ّ يذگياستوبع ٍ سس -2

 اًدوي يول يي خف هطييتؼ -3

 شُ يبت هذيّبي ّطٌْبديت پيٍ تػَ يثشسس -4
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 ت تشاصًبهِ ٍ ثَدخِ اًدوييتػَت سبالًِ ٍ يضاى حك ػؿَيي هييتؼ -5

 اًدوي يّب ٍ دػَتٌبهِ ّب يْش االًتطبس خْت دسج آگيي سٍصًبهِ وثييتؼ -6

 

ٍ ثهب   يػهبد  يهطبثِ هدوغ ػوهَه وثيشاالًتطبس، اػالم دس سٍصًبهِ لبًًَي، ًحَُ  فبتِيت تطشيفَق الؼبدُ ثب سػب يهدوغ ػوَه -13هبدُ 

 :ل خَاّذ ضذيش تطىيف صيضشا

  (ثبصسسبى)ب ثبصسسيشُ يبت هذيٍّ دػَت اوثشيت اػؿبي ثب دسخَاست  -1

 اًدوياغلي  ياػؿباص سَم ه يٍ دػَت ثب دسخَاست  -2

 .داسدسا  يػبد يف هدوغ ػوَهي، ّوبى ضشايبفتيت يفَق الؼبدُ خْت سسو يهدوغ ػوَه: 1تجػشُ 

 .هؼتجش خَاّذ ثَداػؿبي حبؾش دس خلسِ دٍ سَم آساء هَافك اص تؼذاد  فَق الؼبدُ ثب حذالل يوبت هدوغ ػوَهيتػو:  2تجػشُ 

 

يب يه سَم اػؿبء، دسخَاست تطىيل هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ سا داضهتِ ثبضهٌذ، هَؾهَع     ثبصسسبى/دس  غَستي وِ ثبصسس -14هبدُ 

ايهي  سٍص، قجهك   15سئي  ّيبت هذيشُ، هَظف خَاّذ ثَد تب حهذاوثش ظهشف ههذت    . وتجبً ثِ سئي  ّيبت هذيشُ اقالع دادُ خَاّذ ضذ

َست ثبصسس ٍ يب ًوبيٌذُ اػؿبي هتمبؾي، ظشف ههذت دُ  اسبسٌبهِ ًسجت ثِ ثشگضاسي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ الذام وٌذ؛ دس غيشايٌػ

 . ذٌسٍص ثب ّوبٌّگي ٍصاست وطَس ًسجت ثِ ثشگضاسي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ الذام هي ًوبي

 

 :فَق الؼبدُ يف هدوغ ػوَهيٍظب -15هبدُ 

 شُ يبت هذيػضل ّ -3اًدوي ٍ  لت اًحاليٍ تػَ يثشسس -2شات دس هفبد اسبسٌبهِ، ييت تغيتػَ -1

ثبصسسبى ٍ ّيبت ههذيشُ ثهب اقهالع ٍصاست وطهَس دس     / ثٌب ثِ دسخَاست يه سَم اػؿبي اغلي يب ثبصسسشُ يبت هذيػضل ّ:  1 ُتجػش

 . گيشدهي دستَس وبس هدوغ لشاس 

اًتخبة سِ ًفش اص اػؿهبي اغهلي ثهشاي اخهشاي     دس غَست تػَيت ػضل ّيبت هذيشُ، هدوغ فَق الؼبدُ ًسجت ثِ تؼييي ٍ :  2تجػشُ 

 . اًدبم تطشيفبت لبًًَي اًتخبة ّيبت هذيشُ خذيذ الذام هي ًوبيذ هػَثِ ٍ

 

وِ اص اػؿبي ّيبت هذيشُ يب ثبصسسهبى ٍ يهب   ٍ دٍ ًبظش  يه هٌطي ، يه سئيهشوت اص  يسِ ايبت سئيتَسف ّ ،يهدبهغ ػوَه -16هبدُ

 . داٍقلجبى ايي دٍ سوي ًوي ثبضٌذ، اداسُ هي ضًَذ

اػهالم   ٍ هسئَليت اداسُ خلسِ، هكبثك دسهتَس وهبس    اًتخبة خَاٌّذ ضذ ،دس هدوغ خَد يًبهضد المسِ ثب اػيبت سئيّ ياػؿب:  1تجػشُ 

 .  خَاٌّذ داضتػْذُ  َستدلسِ هدوغ ثِ ٍصاست وطَس سا ثشضذُ ٍ ًيض تٌظين ٍ اسسبل غ

 

 :شُيبت هذيّ( ة

است وِ اص هيبى اػؿبي اغلي ثشاي هذت جذل ال يًفش ػؿَ ػل 2ٍ  يًفش ػؿَ اغل 5هشوت اص  يشُ ايبت هذيّ ياًدوي داسا -17هبدُ 

 .سِ سبل اًتخبة هي ضًَذ

ضهؼجِ  ّوبى  ياػؿب يًفش وِ اص سَ 3 هشوت اص يشُ ايبت هذيضْشستبًْب تَسف ّدس اسبسٌبهِ  2ثب سػبيت هبدُ ضؼت اًدوي : 1تجػشُ 

 يشُ هشوضيبت هذيبتْب قجك دستَس الؼول ّيي ّيا ياػؿب .ضًَذ، اداسُ خَاّذ ضذ ياًتػبة ه يشُ هشوضيبت هذيت ّيب تػَثاًتخبة ٍ 

 .ش ًوَديدا يٌذگيب ًوبيتَاى دفتش  يوِ دس غَست ػذم حػَل آى هاست ًفش ػؿَ  30،   ضؼجِيحذ ًػبة تبس. ت خَاٌّذ ًوَديفؼبل
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هؼتجهش  ًفهش   3ك هَاف وبت هتخزُ ثب آساءِيبفت ٍ تػويت خَاّذ يه اػؿبء سسويشُ ثب حؿَس ًػف ثؼالٍُ يبت هذيخلسبت ّ -2تجػشُ 

 .خَاّذ ثَد

ٍ   يت سئه يه ًبي ، يه سئيي خَد يل خلسِ دادُ ٍ اص ثيه ّفتِ ثؼذ اص اًتخبة ضذى، تطىيحذاوثش ، شُيبت هذيّ ياػؿب -3تجػشُ 

حذٍد اختيبسات ّيبت هذيشُ سا . ًوَدُ ٍ ًسخِ اي اص غَستدلسِ اًتخبثبت سا ثِ ٍصاست وطَس اسسبل هي ًوبيٌذًتخبة اه خضاًِ داس ي

 . آييي ًبهِ هطخع هي ًوبيذ

تهب   يه اص اػؿبء ثذٍى ػزس هَخِ ٍ ثذٍى اقالع لجله يجت ّش ياست ٍ غ يؾشٍسآى شُ دس خلسبت يبت هذيّ يضشوت اػؿب: 4تجػشُ 

 .ت خَاّذ ثَديػؿَ غب يدس حىن استؼفبخلسِ هتٌبٍة  يب پٌح يسِ خلسِ هتَال

 يوبًهذُ، ثدهب  يههذت ثبل  يالجذل ثهشا  يشُ، ػؿَ ػليبت هذيّ يه اص اػؿبيف اص ّش يب سلت ضشايدس غَست استؼفبء، فَت  -5تجػشُ 

 .فِ خَاّذ ًوَدياًدبم ٍظ يػؿَ اغل

ب يه  يل خَاّذ داد، ثٌب ثِ ؾشٍست ثب دػهَت وتجه  يتطىيىجبس  هبُوِ ثكَس هشتت ٍ حذالل ّش  يشُ ػالٍُ ثش خلسبتيبت هذيّ -6تجػشُ 

ل خلسهِ  يثوٌظهَس تطهى   يب توبس تلفٌه يي اسسبل دػَتٌبهِ ٍيفبغلِ ث. ل خلسِ فَق الؼبدُ خَاّذ دادي ، تطىيت سئيب ًبي  يسئ يتلفٌ

 .حذالل سِ سٍص خَاّذ ثَد ،شُيبت هذيّ

 

ثهال   يثؼذ يدٍسُ ّب يشُ ثشايبت هذياًتخبة هدذد ّ. اًتخبة خَاّذ ًوَدسبل سِ هذت  يشُ سا ثشايبت هذي، ّيهدوغ ػوَه -18هبدُ

ثهب ّوهبٌّگي ٍصاست   شُ سا يبت ههذ يه ّبت خَد، اًتخبث يبى تػذيهبُ لجل اص پبسِ شُ هَظف است ظشف حذاوثش يبت هذيهبًغ ثَدُ ٍ ّ

 .ذياػالم ًوبخبًِ ٍصاستآى ه ّفتِ ثِ يظشف دِ سا يثشگضاس ٍ ًتوطَس 

 

 :ل استيبسات آى ثطشح ريف ٍ اختياًدوي است ٍ ٍظب يٌذُ لب ًًَيشُ، ًوبيهذ بتيّ -19هبدُ 

هػَثبت هدوهغ   يَى ٍ ٍغَل هكبلجبت، اخشاياًدوي ٍ پشداخت د يثِ حسبثْب يذگيش هٌمَل، سسيحفظ ٍ حشاست اص اهَال هٌمَل ٍ غ

ًَ  يه دس ول يٍ ثجته  يبتيٍ هبل ييبًبت لؿبيت خشيتؼمثِ هٌظَس  يفبت لبًًَي، اًدبم تطشثبًىي، افتتبح حسبة يػوَه دس  يِ هشاحهل لهبً

بسات خهَد ثهِ   ياص اخت يب لسوتيتوبم  يگزاساٍتفَيؽ ٍ ك سبصش، ياص قش يل ٍ ػضل آًبى، لكغ ٍ فػل دػبٍيٍو، ي حَىَنييهحبون، تؼ

 .ليحك تَوثب  يميميب ح يحمَلاضخبظ 

ش يه د ًمل ٍ اًتمبل اههَال غ ثب سػبيت هػبلح اًدوي دس هَسثذاًذ  يسا وِ ؾشٍس يب هؼبهلِ ايتَاًذ ّش الذام  يشُ هيبت هذيّ يثكَس ول

َ    يفشٍش اهَال غ ي، فه سّي ٍ استمشاؼ ثِ استثٌب يب سّي گزاسيآًْب ل ثِ احسي يتجذٍ هٌمَل  ت هدوهغ  يش هٌمهَل وهِ هسهتلضم تػه

 .، ثٌبم اًدوي اًدبم دّذاست يػوَه

 يت خبظ هدهبهغ ػوهَه  ين ٍ الذام دسثبسُ آًْب دس غالحياخز تػو ،بهِي اسبسٌيوِ ثِ هَخت هفبد ا يخض دسثبسُ هَؾَػبت -1 تجػشُ

 .ثبضذ يت حذٍد هَؾَع اًدوي داسا هيسػب ِاداسُ اهَس سا هطشٍـ ث يبسات الصم ثشايِ اختيشُ وليبت هذياست، ّ

 .ب هْش اًدوي هؼتجش خَاّذ ثَد  ٍ خضاًِ داس ثيت سئيب ًبيشُ يبت هذي  ّيسئ يِ اسٌبد، اٍساق ثْبداس ٍ تؼْذآٍس ثب اهؿبيول -2 تجػشُ

ي يهي بسات اٍ سا تؼيش ػبهل اًتخبة ًوَدُ ٍ حذٍد اختيسا ثؼٌَاى هذ يميه ًفش ضخع حميي خَد يتَاًذ اص ث يشُ هيبت هذيّ - 3تجػشُ

اًدوي  ٌذُ اًدوي هحسَة ضذُ ٍ اص قشفيگشدد، ًوب يؽ هيتفَ يشُ ثِ ٍيبت هذيوِ اص قشف ّ يبساتيش ػبهل دس حذٍد اختيهذ. ذيًوب

 .حك اهؿبء داسد

ّيبت هذيشُ هي تَاًذ اص ثيي اػؿبي ٍاخذ ضشايف دس خْت اخشاي اّذاف هٌذسج دس اسبسهٌبهِ ثهب هَافمهت ٍصاست وطهَس      -4 تجػشُ

 . وويتِ ّبي تخػػي اًدوي سا تطىيل دّذ



 5 

 

 . ل اخشاء خَاّذ ثَدذ ٍصاست وطَس لبثييشُ ٍ تبيبت هذيت ّيي اسبسٌبهِ ثؼذ اص تػَيا ييي ًبهِ اخشايآئ -5 تجػشُ

 

 ثبصسسبى(ج

ىسهبل اًتخهبة   يههذت   يالجهذل ثهشا   يه ًفش سا ثؼٌَاى ثبصسس ػليٍ  يه ًفش سا ثؼٌَاى ثبصسس اغلي يػبد يهدوغ ػوَه  -20هبدُ 

 .ًوَدذ ٌخَاّ

 .ب ثبصسسبى ثال هبًغ استياًتخبة هدذد ثبصسس : 1 تجػشُ

 . جي ٍ ًسجي آًْب ًوي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ثبصسس اًتخبة ضًَذاػؿبي ّيبت هذيشُ، هذيش ػبهل ٍ ًضديىبى سج: 2تجػشُ 

 

 :ش استيب ثبصسسبى ثطشح صيف ثبصسس يٍظب -21هبدُ 

 يهدوغ ػوَه يِ گضاسش ثشاياًدوي ٍ تْ يِ اسٌبد ٍ اٍساق هبليول يثشسس -1

  يهدوغ ػوَهسائِ ثِ ا يِ گضاسش اص ػولىشد اًدوي ثشايٍ تْ يش هبليٍ غ يشُ اػن اص هبليبت هذيهكبلؼِ گضاسش سبالًِ ّ -2

 يثِ هدوغ ػوَهيب هػَثبت هدوغ شُ اص هفبد اسبسٌبهِ يبت هذيگضاسش ّش گًَِ تخلف ّاسائِ  -3

دس هحل دفتش   ثبيذ حذالل يه ّفتِ لجل اص تطىيل هدوغ ػوَهي ػبدي خْت هشاخؼِ ٍ هكبلؼِ اػؿبء (اصسسبى)گضاسش ثبصسس: تجػشُ

 . اًدوي آهبدُ ثبضذ

 

دس  يخْت ثشسس، شُيبت هذيّذ تَسف يثب ذ ٍ ضشـيثذٍى لٍ دس ّش صهبى  يش هبليٍ غ يهذاسن اًدوي اػن اص هبل ِ اسٌبد ٍيول -22هبدُ

 .شديلشاس گاحضاة  10ٍ ًوبيٌذگبى وويسيَى هبدُ ثبصسسبى /دستشس ثبصسس

  

 ثَدخِ ٍ هَاد هتفشلِ: فػل چْبسم 

 .ضَد يي هيت اػؿبء تبهيض حك ػؿَيت، ٍلف ٍ ًيغب، اػبًبت، لجَل ٍيّذا يك خوغ آٍسيخِ اًدوي اص قشدثَ -23هبدُ

 10َى ههبدُ  يسيثِ وو يخْت ثشسس يبى ّش سبل هبليالى آى دس پبي، ثجت ٍ ضشح ٍ ثياًدوي دس دفبتش لبًًَ يٌِ ّبيدسآهذ ٍ ّض -24هبدُ

 .تْب اسائِ خَاّذ ضذيت احضاة ٍ خوؼيلبًَى فؼبل

 .بس آًبى لشاس خَاّذ گشفتيدس اخت يبتيي هبليبهَساًدوي دس هَالغ هشاخؼِ ه يِ دفبتش هبليول -1تجػشُ

  .ضَد يتن هاسفٌذ خبى هبُ يثِ پبثَدُ ٍ ّوَاسُ  يضوس ياًدوي هٌكجك ثب سبل ّدش يسبل هبل -2تجػشُ

 ياص ثبًىْهب  يىه ي، ًهضد  هتشخوبى ايشاى ثٌبم اًدوي يهخػَغ ياًدوي دس حسبة خبس يخبس يٌِ ّبيِ ٍخَُ هبصاد ثش ّضيول -3تجػشُ

 .خَاّذ ضذ يوطَس ًگْذاس يسسو

  ياهؿبء سئ باًدوي ث يهىبتجبت سسو. ضَد يه ياًدوي ًگْذاس يدس دفتش هشوض يسسو يِ هذاسن، پشًٍذُ ّب ٍ ًَضتِ ّبيول -25هبدُ

 .اًدبم خَاّذ ضذشُ ثْوشاُ هْش اًدوي يبت هذي  ّيت سئيبة اٍ، ًبيشُ ٍ دس غيبت هذيّ

 .ذيشثف خَاّذ سسير ياػؿب يخ، ثجت ٍ ثِ اهؿبيتبس ت يدس دفبتش هخػَظ ثتشتشُ يبت هذيهػَثبت ٍ غَستدلسبت ّ: تجػشُ

 

َ  ِهؼتجش است وهِ ثه   يدس غَست (ثبصسسبى) ٍ ثبصسسشُ يبت هذيّ ياػؿبتشويت ٍ دس هفبد اسبسٌبهِ  يشييّش گًَِ تغ -26هبدُ ت يتػه

 .ثبضذضذُ  سسيذُ ٍ دس سٍصًبهِ سسوي دسجتْب يت احضاة ٍ خوؼيلبًَى فؼبل 10َى هبدُ يسيوو

ذ ثِ اقالع ٍصاست وطَس ثشسهذ ٍ  يآى ثب يشات ثؼذييشُ ٍ اضخبظ غبحت اهؿبء ٍ تغيبت هذيّ يهحل اًدوي ٍ البهتگبُ اػؿب: تجػشُ

  .، استٌبد ثِ آى هؼتجش ًخَاّذ ثَداست اقالع دادُ ًطذُدس ايي خػَظ ىِ يهبداه
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ِ ٍ يشُ ٍ هدَص ٍصسات وطَس تْيبت هذيت ّيتػَپ  اص هتي آى  ضىل ٍهخػَظ خَاّذ ثَد وِ ًطبى هْش ٍ  يوي داساداً -27هبدُ

 .استفبدُ خَاّذ ضذ

 .داسد يت لبًًَيًدوي هسئَلًطبى اشُ دس حفظ ٍ حشاست اص هْش ٍ يبت هذيّ: تجػشُ

 

 .اًدبم دّذاًتفبػي  يٍ اػتجبس يدبسػوليبت تتَاًذ  ياست، ًو يش تدبسيتبً غيٌىِ اًدوي هبّيثب تَخِ ثِ ا -28هبدُ

 

  :اًحالل
 :دس هَاسد صيش اًدوي هٌحل هي ضَد -29هبدُ 

 ثٌب ثِ ساي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ  -1

 . دس غَستي وِ تب يىسبل پ  اص ثِ ثجت سسيذى، هَؾَػي سا وِ ثشاي آى تطىيل ضذُ، اًدبم ًذادُ يب اًدبم آى غيشهوىي ثبضذ -2

 دگبُ لبًَى احضاة ٍ غذٍس حىن لكؼي دا 10ثٌب ثِ تمبؾبي وويسيَى هبدُ  -3

 

  اص هيبى اػؿهبي اغهلي اًتخهبة    ( حذالل سِ ًفش)سا  يِ ايبت تػفيفَق الؼبدُ، ّ يدس غَست اًحالل اًدوي، هدوغ ػوَه - 30 هبدُ

لهبًَى احهضاة ًسهجت ثهِ      10ديَى ٍ ٍغَل هكبلجبت ثب ًظهبست وويسهيَى ههبدُ      ايي ّيبت هَظف خَاّذ ثَد پ  اص اداء. هي ًوبيذ

ّيبت هزوَس هَظف اسهت يهه ًسهخِ اص    . ى ثِ يىي اص هشاوض هطبثِ يب ػبم الوٌفؼِ داخل وطَس الذام ًوبيذاهَال ٍ اهالن آٍاگزاسي 

 . لبًَى فؼبليت احضاة ٍ خوؼيتْب اسسبل داسد 10ضشح وبهل الذاهبت خَد سا خْت ثشسسي ثِ وويسيَى هبدُ 

خ يشاى دس تهبس ياًدوي هتشخوبى ا يهدوغ ػوَه يت اػؿبي ًطسيتجػشُ دس اٍل 30دُ ٍ هب 31فػل،  4ي اسبسٌبهِ هطتول ثشيا -31 هبدُ

 .ذيت سسيثِ تػَ 24/11/1384

 

 

 


