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 لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي
 هدلس ضَضاي اسالهي 07/09/1372هػَة 

 

تك٧٘الت ٍ حسٍز ٍ ٍْبٗٝ  -ٞهل اٍل 

 

ثِ هٌَٓض ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ زض ّط ٥ٗ اظ زؾتگبّْبٕ هكوَل اٗي  -1هبزُ 

تك٧٘ل « ّ٘أت ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ٦بضهٌساى»ٖ تحت ٌَٖاى ٗتْبأ٢بًَى ّ٘

 تْبٕ هعثَض قبهل ّ٘بتْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗسًٓط هٖ ثبقس.أذَاّس قس. ّ٘

  

ت تدسٗسًٓط زض هط٦ع ٍظاضتربًِ ٗب ؾبظهبى هؿت٣ل زٍلتٖ ٍ ً٘ع تٗسازٕ أّ٘ -1تجػطُ 

ت ٍظٗطاى ذَاّس أاظ زؾتگبّْبٕ هكوَل اٗي ٢بًَى ٦ِ ْٞطؾت آًْب ثِ تهَٗت ّ٘

 .زاضإ قٗجِ ّبٖٗ ذَاّس ثَز لعٍم قَز ٍ زض نَضت ضؾ٘س، تك٧٘ل هٖ

  

ت تدسٗسًٓط زض هط٦ع أت ٖبلٖ ًٓبضت ٥ٗ ّ٘أزض نَضت تكر٘م ّ٘ -2تجػطُ 

 ثطذٖ اظ اؾتبًْب ٦ِ يطٍضت اٗدبة ًوبٗس تك٧٘ل هٖ گطزز.

  

تْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗسًٓط زاضإ ؾِ ًَٖ انلٖ ٍ ٥ٗ ٗب زٍ أّط ٥ٗ اظ ّ٘ -2هبزُ 

٣ل زٍلتٖ ًَٖ ٖلٖ الجسل هٖ ثبقس ٦ِ ثب ح٧ن ٍظٗط ٗب ثبالتطٗي ه٣بم ؾبظهبى هؿت
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ثطإ هست ؾِ ؾبل هٌهَة هٖ  ،زؾتگبّْبٕ هَئَ تجهطُ هبزُ ٥ٗ هطثٌَ ٍ ؾبٗط

 اًتهبة هدسز آًبى ثالهبًٕ اؾت. قًَس ٍ

  

اًٖبٕ ٖلٖ الجسل ثِ خبٕ آًبى اًدبم ٍِْٟ٘  ،زض ٚ٘بة اًٖبٕ انلٖ -1تجػطُ 

 ذَاٌّس ًوَز.

  

٥ٗ زؾتگبُ ًوٖ تْبٕ ثسٍٕ أّ٘چ ٥ٗ اظ اًٖبٕ انلٖ ٍ ٖلٖ الجسل ّ٘ -2تجػطُ 

 .ت تدسٗسًٓط ّوبى زؾتگبُ ثبقٌسأتَاًٌس ّوعهبى ًَٖ ّ٘

ّوچٌ٘ي اًٖبٕ هص٦َض ًوٖ تَاًٌس زض تدسٗسًٓط پطًٍسُ ّبٖٗ ٦ِ زض ٌّگبم ضؾ٘سگٖ  

 ثسٍٕ ثِ آى ضإٔ زازُ اًس قط٦ت ًوبٌٗس.

  

 تْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗسًٓط ثب پ٘كٌْبز ٍظٗط ٗب ثبالتطٗي ه٣بمأثط٦ٌبضٕ اًٖبٕ ّ٘ -3هبزُ 

ت أٍ تهَٗت ّ٘ 1هبزُ  1ؾبظهبى هؿت٣ل زٍلتٖ ٍ ؾبٗط زؾتگبّْبٕ هَئَ تجهطُ 

 گ٘طز. ٖبلٖ ًٓبضت نَضت هٖ

  

ت ثسٍٕ اؾت ٍ آضاء أنالح٘ت ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ٦بضهٌساى ثب ّ٘ -4هبزُ 

٦ِ ٢بثل تدسٗسًٓط ًجبقس اظ تبضٗد اثال٘، ٢ُٖٗ ٍ الظم االخطاء اؾت.  نبزضُ زض نَضتٖ

ضٍظ اظ تبضٗد اثال٘  30زض هَضز آضاٖٗ ٦ِ ٢بثل تدسٗسًٓط ثبقس ّطگبُ ٦بضهٌس ْطٜ 

 ت تدسٗسًٓط ه٧لٝ ثِ ضؾ٘سگٖ اؾت. أإٔ زضذَاؾت تدسٗسًٓط ًوبٗس، ّ٘ض
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 ء اؾت.٢ُٖٗ ٍ الظم االخطا ،ت تدسٗسًٓط اظ تبضٗد اثال٘أّ٘ ءآضا

  

ت ثسٍٕ ٢بثل تدسٗسًٓط ثبقس ٍ هتْن ْطٜ هْلت ه٣طض أّطگبُ ضإٔ ّ٘ -1تجػطُ 

زضذَاؾت تدسٗسًٓط ًٌوبٗس ضإٔ نبزض قسُ ٢ُٗ٘ت هٖ ٗبثس ٍ اظ تبضٗد ا٣ًًبٕ هْلت 

 ٗبز قسُ الظم االخطاء اؾت. 

 

اثال٘ ضإٔ َج١ ٢بًَى آٗ٘ي زازضؾٖ هسًٖ ثِ ٖول هٖ آٗس ٍ زض ّطنَضت  -2تجػطُ 

 ضٍظ ًجبٗس تدبٍظ ٦ٌس.  30ٕ ٍ اثال٘ آى اظ أٞبنلِ ث٘ي نسٍض ض

 

 ،ثِ هٌَٓض تؿطٕٗ زض خوٕ آٍضٕ زالٗل ٍ تِْ٘ ٍ ت٧و٘ل اَالٖبت ٍ هساض٤ -5هبزُ 

 تْب هٖ تَاًٌس اظ ٥ٗ ٗب چٌس گطٍُ تح١٘٣ اؾتٟبزُ ًوبٌٗس.أّ٘

  

طح ٍْبٗٝ، تٗساز اًٖب ٍ قطاٍٗ ًَٖٗت زض گطٍّْبٕ تح١٘٣، زض آٗ٘ي ًبهِ ق

 اخطاٖٗ اٗي ٢بًَى هكرم هٖ قَز.

  

ًٓط هؿت٣ل اظ ٧ٗسٗگط  گطٍّْبٕ تح١٘٣ ّط ٥ٗ اظ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗس -تجػطُ

ثَزُ ٍ ٥ٗ گطٍُ تح١٘٣ ًوٖ تَاًس زض تح٣٘٣بت هطثٌَ ثِ هطاحل ثسٍٕ ٍ تدسٗسًٓط 

 ا٢سام ثِ تح١٘٣ ًوبٗس.٥ٗ پطًٍسُ 
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اًٖبٕ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗسًٓط ٖالٍُ ثط تسٗي ثِ زٗي هج٘ي اؾالم ٍ ٖول  -6هبزُ 

ًٓبم خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ٍ انل ٍالٗت ٣ِٞ٘، ثبٗس  ثِ اح٧بم آى ٍ اٖت٣بز ٍ تْٗس ثِ

 زاضإ قطاٍٗ ظٗط ثبقٌس:

  

 تأّل.  - 1

 

 ؾبل ؾي. 30حسا٢ل  - 2

  

 ه٘لٖ ٠َٞ زٗپلن ٗب هٗبزل آى. حسا٢ل هسض٤ تح - 3

 

لٖ زض هَاضز اؾتثٌبٖٗ زاقتي هسض٤ زٗپلن حؿت هَضز ثب تأٗ٘س ّ٘أت ٖب -1تجػطُ 

 ًٓبضت ثالهبًٕ اؾت.

  

زض ّط ّ٘أت ثبٗس ٥ٗ ًٟط آقٌب ثِ هؿبئل ح٢َ٣ٖ، ًَٖٗت زاقتِ ثبقس ٍ  -2تجػطُ 

ي ٦بض٦ٌبى ّوبى حسا٢ل زٍ ًٟط اظ اًٖبٕ انلٖ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗسًٓط ثبٗس اظ ث٘

ثِ اٗي ؾوت هٌهَة  ؾبظهبى ٗب ٍظاضتربًِ ٦ِ حسا٢ل پٌح ؾبل ؾبث٣ِ ٦بض زٍلتٖ زاضًس،

 قًَس.
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اًٖبٕ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٗب تدسٗسًٓط زض هَاضز ظٗط زض ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ  -7هبزُ 

 ت ًرَاٌّس ٦طز: قط٦

 

 زٍم اظ َج٣ِ ؾَم زاقتِ ثبقس. ًَٖ ّ٘أت ثب هتْن ٢طاثت ًؿجٖ ٗب ؾججٖ تب زضخِ -الٝ

  

ًَٖ ّ٘أت ثب هتْن زَٖإ ح٢َ٣ٖ ٗب خعاٖٗ زاقتِ ٗب زض زَٖإ َطح قسُ شٌٟٕٗ  -ة

 ثبقس.

 

  

 ترلفبت ازاضي  -فػل زٍم 

 

 لٟبت ازاضٕ ثِ ٢طاض ظٗط اؾت:تر -8هبزُ 

  

 بض ذالٜ قئَى قٛلٖ ٗب ازاضٕ.اٖوبل ٍ ضٞت -1

  

 ٣ًى ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات هطثٌَ.  -2
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اهَض ٢بًًَٖ آًْب  اٗدبز ًبضيبٗتٖ زض اضثبة ضخَٔ ٗب اًدبم ًسازى ٗب تأذ٘ط زض اًدبم -3

 ثسٍى زل٘ل. 

 

 طاز تْوت ٍ اٞتطا، ّت٥ ح٘ث٘ت.اٗ -4

  

 اذبشٕ. -5

  

 اذتالؼ. -6

 

اً٘ي ٍ ه٣طضات ًؿجت ثِ تجٗ٘ى ٗب اٖوبل ٚطو ٗب ضٍاثٍ ٚ٘طازاضٕ زض اخطإ ٢َ -7

 اقربل. 

 

 بٖبت هَْٝ ازاضٕ.تط٤ ذسهت زض ذالل ؾ -8

  

 ض ذطٍج اظ آى ثسٍى ٦ؿت هدَظ.ت٧طاض زض تأذ٘ط ٍضٍز ثِ هحل ذسهت ٗب ت٧طا -9

  

 طاز ذؿبضات ثِ اهَال زٍلتٖ . تؿبهح زض حّٟ اهَال ٍ اؾٌبز ٍ ٍخَُ زٍلتٖ، اٗ -10
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 هحطهبًِ ازاضٕ.  اٞكبٕ اؾطاض ٍ اؾٌبز -11

 

 بؼ ٚ٘طهدبظ ثب اتجبٔ ث٘گبًِ. اضتجبٌ ٍ تو -12

 

 ثبالتط زض حسٍز ٍْبٗٝ ازاضٕ.ؾطپ٘چٖ اظ اخطإ زؾتَضّبٕ ه٣بهْبٕ  -13

  

 ٦ن ٦بضٕ ٗب ؾْل اًگبضٕ زض اًدبم ٍْبٗٝ هحَل قسُ. -14

  

 ؾْل اًگبضٕ ضؤؾب ٍ هسٗطاى زض ًسازى گعاضـ ترلٟبت ٦بضهٌساى تحت اهط.  -15

 ضـ ذالٜ ٍا٢ٕ زض اهَض ازاضٕ.اضائِ گَاّٖ ٗب گعا -16

  

َاً٘ي ٍ ه٣طضات تٗ٘٘ي قسُ ٗب اذص ّطگًَِ هبلٖ ـٚ٘ط اظ آًچِ زض ٢گطٞتي ٍخَّٖ  -17

 قَز.٦ِ زض ٖطٜ ضقَُ ذَاضٕ تل٣ٖ هٖ 

  

تؿل٘ن هساض٤ ثِ اقربنٖ ٦ِ ح١ زضٗبٞت آى ضا ًساضًس ٗب ذَززاضٕ اظ تؿل٘ن  -18

 زضٗبٞت آًطا زاضًس. هساض٤ ثِ اقربنٖ ٦ِ ح١ 

 

 ل ذسهت زض ا٢ٍبت ه٣طض ازاضٕ. تُٗ٘ -19
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 بٗت ٧ًطزى حدبة اؾالهٖ. ضٖ -20

 

 ٧ًطزى قئَى ٍ قٗبٗط اؾالهٖ. ضٖبٗت -21

  

 ٕٗ ٍ ذطٗس ٍ ٞطٍـ هَاز هرسض.، ًگْساضٕ، حول، تَظءاذتٟب -22

  

 وبل ٗب اٖت٘بز ثِ هَاز هرسض.اؾتٗ -23

  

 ٕ ؾوتْبٕ آهَظقٖ ٍ تح٣٘٣بتٖ.زاقتي قٛل زٍلتٖ زٗگط ثِ اؾتثٌب -24

  

 لٖ ٍ اه٧بًبت ٍ اهَال زٍلتٖ.قئَى ٗب ه٢َٗ٘ت قّٛط ًَٔ اؾتٟبزُ ٚ٘طهدبظ اظ  -25

  

 ؾٌبز ٍ اٍضا٠ ضؾوٖ ٗب زٍلتٖ.خٗل ٗب هرسٍـ ًوَزى ٍ زؾت ثطزى زض ا -26

  

زؾت ثطزى زض ؾإاالت، اٍضا٠، هساض٤ ٍ زٞبتط اهتحبًٖ، اٞكبٕ ؾإاالت اهتحبًٖ  -27

 تَٗٗى آًْب. ٗب 

 

 طُ ٗب اهت٘بظ، ثطذالٜ يَاثٍ.زازى ًو -28
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 ِ ثِ نَضت هتٌبٍة ٗب هتَالٖ. ٚ٘طهَخ ٚ٘جت -29

 

 بزُ اظ ه٣بم ٍ ه٢َٗ٘ت ازاضٕ.ؾَءاؾتٟ -30

  

، ثبظضؾٖ ٗب ثبظ٦طزى پب٦تْب ٍ هحوَالت پؿتٖ ٗب هٗسٍم ٦طزى آًْب ءت٢َ٘ٝ، اذتٟب -31

 بًًَٖ.ٍ اؾتطا٠ ؾوٕ ثسٍى هدَظ ٢

  

ٗب ٦ن ٦بضق٧ٌٖ ٍ قبِٗٗ پطا٦ٌٖ، ٍازاض ؾبذتي ٗب تحط٥ٗ زٗگطاى ثِ ٦بضق٧ٌٖ  -32

ثطإ تحه٘ل ه٣بنس ٦بضٕ ٍ اٗطاز ذؿبضت ثِ اهَال زٍلتٖ ٍ اٖوبل ٞكبضّبٕ ٞطزٕ 

 ٚ٘ط٢بًًَٖ. 

 

قط٦ت زض تحهي، اٖتهبة ٍ تٓبّطات ٚ٘ط٢بًًَٖ، ٗب تحط٥ٗ ثِ ثطپبٖٗ تحهي،  -33

ثطإ تحه٘ل ه٣بنس ٢بًًَٖ ٍ اٖوبل ٞكبضّبٕ گطٍّٖ  اٖتهبة ٍ تٓبّطات ٚ٘ط

 ٚ٘ط٢بًًَٖ. 

 

 اؾالم هطزٍز قٌبذتِ قسُ اًس.٧ٖ اظ ٞط٢ِ ّبٕ يبلِ ٦ِ اظ ًٓط ًَٖٗت زض ٗ -34
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بل٘ت ٗب زازى ّو٧بضٕ ثب ؾبٍا٤ هٌحلِ ثِ ٌَٖاى هأهَض ٗب هٌجٕ ذجطٕ ٍ زاقتي ٞٗ -35

 گعاضـ يسهطزهٖ.

  

ًَٖٗت زض ؾبظهبًْبٖٗ ٦ِ هطاهٌبهِ ٗب اؾبؾٌبهِ آًْب هجتٌٖ ثط ًٟٖ ازٗبى الْٖ اؾت  -36

 ثِ ًٟٕ آًْب.ٞساضٕ ٍ ٞٗبل٘ت ٗب َط

  

 ٞساضٕ ٍ ٞٗبل٘ت ثِ ًٟٕ آًْب.ًَٖٗت زض گطٍّْبٕ هحبضة ٗب َط -37

  

 ًَٖٗت زض تك٧٘الت ٞطاهبؾًَطٕ.  -38

 

 

 هدبظاتْب –فػل سَم 

  

 ٕ ثِ تطت٘ت ظٗط ٖجبضتٌس اظ: تٌجْ٘بت ازاض -9هبزُ 

 

 ثسٍى زضج زض پطًٍسُ اؾترساهٖ. اذُبض ٦تجٖ  -الٝ

 

 تَث٘د ٦تجٖ ثب زضج زض پطًٍسُ اؾترساهٖ.  -ة
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٦ؿط ح٠َ٣ ٍ ٠َٞ الٗبزُ قٛل ٗب ٌٖبٍٗي هكبثِ حسا٦ثط تب ٥ٗ ؾَم، اظ ٥ٗ هبُ تب  -ج

 ٥ٗ ؾبل. 

 

 اًٟهبل ه٢َت اظ ٥ٗ هبُ تب ٥ٗ ؾبل.  -ز

 

 ٖ ذسهت ثِ هست ٥ٗ تب پٌح ؾبل.تٛ٘٘ط هحل خٛطاٞ٘بٗ -ـّ

  

ِ پؿتْبٕ حؿبؼ ٍ هسٗطٗتٖ زض زؾتگبّْبٕ تٌعل ه٣بم ٍ ٗب هحطٍه٘ت اظ اًتهبة ث -ٍ

 زٍلتٖ ٍ زؾتگبّْبٕ هكوَل اٗي ٢بًَى.

  

زٍ گطٍُ ثِ هست ٥ٗ ٗب زٍ تٌعل ٥ٗ ٗب زٍ گطٍُ ٍ ٗب ت١َٗٗ زض اُٖبٕ ٥ٗ ٗب  -ظ

 ؾبل.

  

ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتٖ زض هَضز  20ثبظذطٗس ذسهت زض نَضت زاقتي ٦وتط اظ  -ح

ِ ذسهت زٍلتٖ زض هَضز هؿترسه٘ي هطز ثب ؾبل ؾبث٣ 25هؿترسه٘ي ظى ٍ ٦وتط اظ 

ضٍظ ح٠َ٣ هجٌبٕ هطثٌَ زض ٢جبل ّط ؾبل ذسهت ثِ تكر٘م ّ٘أت  45تب  30پطزاذت 

 ٕ.نبزض٦ٌٌسُ ضأ
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ثبظًكؿتگٖ زض نَضت زاقتي ث٘ف اظ ث٘ؿت ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتٖ ثطإ  -ٌ

اؾبؼ ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتٖ ثطإ هؿترسه٘ي هطز ثط  25هؿترسه٘ي ظى ٍ ث٘ف اظ 

 ؾٌَات ذسهت زٍلتٖ ثب ت٣ل٘ل ٥ٗ ٗب زٍ گطٍُ. 

 
 

 اذطاج اظ زؾتگبُ هتجَٔ.  -ٕ

 

 بّْبٕ هكوَل اٗي ٢بًَى. اًٟهبل زائن اظ ذسهبت زٍلتٖ ٍ زؾتگ -٤

 

زض احتؿبة هٗسل ذبلم ح٠َ٣، تٟبٍت تُج١٘ ٍ ٠َٞ الٗبزُ قٛل  -1تجػطُ 

ًكؿتگٖ، ح٠َ٣ زض ؾِ ؾبل آذط ذسهت زض ٌّگبم ثبظ« ٌ»هؿترسهبى هَئَ ثٌس 

 ٤ هحبؾجِ ٢طاض ه٘گ٘طز.گطٍُ خسٗس )پؽ اظ تٌعل ٥ٗ تب زٍ گطٍُ( هال

  

٦ؿَض ثبظًكؿتگٖ ٗب ح١ ث٘وِ )ؾْن ٦بضهٌس( ٦بضهٌساًٖ ٦ِ زض اخطإ اٗي  -2تجػطُ 

٢بًَى ثِ اًٟهبل زائن، اذطاج ٗب ثبظذطٗسٕ هح٧َم قسُ ٗب ه٘كًَس ٍ ً٘ع ح٠َ٣ ٍ هعاٗبٕ 

ح٠َ٣ ٍ  ح٧َهبى ثِ ثبظًكؿتگٖههطذهٖ اؾتح٣ب٢ٖ اؾتٟبزُ ًكسُ آًبى ٍ زض هَضز 

ث٘وِ  ٘ي ٦ؿَض ثبظًكؿتگٖ ٗب ح١هعاٗبٕ هطذهٖ اؾتح٣ب٢ٖ اؾتٟبزُ ًكسُ ّوچٌ

٦بضهٌساًٖ ٦ِ زض گصقتِ زض اخطإ ه٣طضات ٢بًًَٖ اظ زؾتگبُ زٍلتٖ هتجَٔ ذَز اذطاج 
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  گطزٗسُ اًس، ٢بثل پطزاذت اؾت.

ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٗب تدسٗسًٓط، ًوبٌٗسُ زٍلت زض ّط ٥ٗ اظ زؾتگبّْبٕ  -3تجػطُ 

هٌس تٌْب زض هحسٍزُ هكوَل اٗي ٢بًَى ّؿتٌس ٍ ضإٔ آًبى ثِ ترلٝ ازاضٕ ٦بض

تْبٕ هدبظاتْبٕ ازاضٕ هٗتجط اؾت ٍ ثِ هٌٖٗ اثجبت خطهْبٖٗ ٦ِ هَئَ ٢بًَى هدبظا

 اؾالهٖ اؾت، ً٘ؿت.

  

ّ٘أتْب پؽ اظ ضؾ٘سگٖ ثِ اتْبم ٗب اتْبهبت هٌتؿت ثِ ٦بضهٌس، زض نَضت  -4تجػطُ 

اٗي  احطاظ ترلٝ ٗب ترلٟبت، زض هَضز ّط پطًٍسُ نطٞبً ٧ٖٗ اظ هدبظاتْبٕ هَئَ

 ضا اٖوبل ذَاٌّس ًوَز.  ٢بًَى

 

اٗي ٢بًَى ٢بثل  ٣ٞ9ٍ هدبظاتْبٕ ثٌسّبٕ ز، ّـ، ح، ٌ، ٕ، ٤ هبزُ   -10هبزُ 

 تدسٗس ًٓط زض ّ٘أتْبٕ تدسٗس ًٓط ّؿتٌس.

  

ثطإ ٦بضهٌساًٖ ٦ِ ثب ح٧ن هطاخٕ ٢ًبٖٗ ٗب ثب ضإٔ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ  -11هبزُ 

٦ؿبظٕ ؾبث١ هح٧َم ثِ اذطاج ٗب اًٟهبل زائن ترلٟبت ازاضٕ ٗب ّ٘أتْبٕ ثبظؾبظٕ ٍ پب

ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت ٍ  15اظ ذسهبت زٍلتٖ قسُ ٗب هٖ قًَس، زض نَضت زاقتي ث٘ف اظ 

ؾبل ؾي، ثِ تكر٘م ّ٘أتْبٕ تدسٗس ًٓط ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ هطثٌَ، ثطإ  50

 هٗ٘كت ذبًَازُ آًبى ه٣طضٕ هبّبًِ ٦ِ هجلٙ آى اظ حسا٢ل ح٠َ٣ ٦بضهٌساى زٍلت
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تدبٍظ ٧ًٌس ثط٢طاض هٖ گطزز. اٗي ه٣طضٕ اظ هحل اٖتجبض ٍظاضتربًِ ٗب هإؾؿِ هطثٌَ 

 پطزاذت هٖ قَز ٍ زض نَضت ضٕٞ يطٍضت ثِ تكر٘م ّ٘أت هعثَض، ٢ُٕ هٖ قَز. 

 چگًَگٖ اخطا ٍ هست آى َج١ آٗ٘ي ًبهِ اخطاٖٗ اٗي ٢بًَى اؾت.

 

ضئ٘ؽ هدلؽ قَضإ اؾالهٖ، ٍظضا، ثبالتطٗي ه٣بم اخطاٖٗ ؾبظهبًْبٕ  -12هبزُ 

اٗي ٢بًَى ٍ قْطزاض تْطاى  1هبزُ  1هؿت٣ل زٍلتٖ ٍ ؾبٗط زؾتگبّْبٕ هَئَ تجهطُ 

اٗي ٢بًَى ضا ضأؾبً ٍ ثسٍى  9ز هبزُ  -ج  -ة  -هٖ تَاًٌس هدبظاتْبٕ ثٌسّبٕ الٝ 

هَضز ٦بضهٌساى هترلٝ اٖوبل ًوبٌٗس  هطاخِٗ ثِ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ زض

ٍ اذت٘بضات اٖوبل هدبظاتْبٕ ثٌسّبٕ الٝ ، ة ٍ ج ضا ثِ هٗبًٍبى ذَز ٍ ثٌسّبٕ الٝ 

ٍ ة ضا ثِ اؾتبًساضاى، ضؤؾبٕ زاًكگبّْب ٍ هسٗطاى ٦ل تَٟٗى ٦ٌٌس. زض نَضت اٖوبل 

هدبظات تَؾٍ ه٣بهبت ٍ اقربل هعثَض، ّ٘أتْبٕ تدسٗس ًٓط ح١ ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض 

ذَز آى ضإٔ هدسز زض هَضز ّوبى ترلٝ ضا ًساضًس هگط ثب تكر٘م ٍ هَا٣ٞت ٦تجٖ 

 ه٣بهبت ٍ اقربل.

  

ٍظضا ٗب هٗبًٍبى آًبى زض نَضت تَٟٗى ٍظٗط، ضئ٘ؽ هدلؽ قَضإ  -13هبزُ 

 1اؾالهٖ، ثبالتطٗي ه٣بم ؾبظهبًْبٕ هؿت٣ل زٍلتٖ ٍ ؾبٗط زؾتگبّْبٕ هَئَ تجهطُ 

ْطاى، اؾتبًساضاى ٍ ضؤؾبٕ زاًكگبّْب ٍ هطا٦ع هؿت٣ل اٗي ٢بًَى، قْطزاض ت 1هبزُ 

آهَظـ ٖبلٖ ٍ تح٣٘٣بتٖ ٍ هٗبًٍبى آًبى هٖ تَاًٌس ٦بضهٌساًٖ ضا ٦ِ پطًٍسُ آًبى ثِ 
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آهبزُ ثِ ذسهت  ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ اضخبٔ قسُ ٗب هٖ قَز ضا حسا٦ثط ثِ هست ؾِ هبُ

 ًوبٌٗس.

  

ه٣طضات اؾترساهٖ آًْب پ٘ف زض هَضز هإؾؿبتٖ ٦ِ آهبزگٖ ثِ ذسهت زض  -1تجػطُ 

 ضٞتبض ذَاّس قس. ٢بًَى اؾترسام ٦كَضٕثٌٖ٘ ًكسُ اؾت، ثط اؾبؼ هٟبز 

  

چٌبًچِ ٦بضهٌس پؽ اظ ضؾ٘سگٖ زض ّ٘أتْب ثطائت حبنل ًوبٗس ٠َٞ الٗبزُ  -2تجػطُ 

قٛل ٗب هعاٗبٕ قٛل ٗب ٌٖبٍٗي هكبثِ زٍضاى آهبزگٖ ثِ ذسهت ثط اؾبؼ آذطٗي ح٠َ٣ 

 ي زٍضاى پطزاذت هٖ قَز.ٍ هعاٗبٕ ٢جل اظ اٗ

  

ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ه٧لٌٟس زض هست آهبزگٖ ثِ  -3تجػطُ 

، ثِ پطًٍسُ اتْبهٖ ٦بضهٌساى ضؾ٘سگٖ ٦ٌٌس ٍ تهو٘ن الظم ضا اتربش ًوبٌٗس، ٍ زض ذسهت

نَضتٖ ٦ِ زض هست هص٦َض پطًٍسُ خْت ضؾ٘سگٖ پػٍّكٖ ثِ ّ٘أت تدسٗس ًٓط 

اضخبٔ قَز هست آهبزگٖ ثِ ذسهت ثطإ ؾِ هبُ زٗگط ٢بثل توسٗس ذَاّس ثَز ٍ ّ٘بت 

َض ثِ پطًٍسُ ضؾ٘سگٖ ٦طزُ ضإ تدسٗس ًٓط هَْٝ اؾت حسا٦ثط تب پبٗبى هست هعث

گٖ الظم ضا نبزض ًوبٗس. زض ّط حبل ثب نسٍض ح٧ن ٢ُٖٗ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ح٧ن آهبز

 ثِ ذسهت لَٛ ه٘گطزز. 

ّطگبُ ضؾ٘سگٖ ثِ اتْبم ٦بضهٌس ثِ تكر٘م ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗس ًٓط  -14هبزُ 

 ٖ قَز.٦بضقٌبؾٖ اضخبٔ ههؿتلعم اؾتٟبزُ اظ ًٓط ٦بضقٌبؾٖ ثبقس، هَضز ثِ 

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=8639
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پطًٍسُ آى زؾتِ اظ هؿترسهبى ثبظًكؿتِ ٦ِ ٢جل ٗب پؽ اظ ثبظًكؿتگٖ زض  -15هبزُ 

ّ٘أتْبٕ پب٦ؿبظٕ ٗب ثبظؾبظٕ هُطح ثَزُ ٍلٖ هٌدط ثِ نسٍض ضإٔ ًگطزٗسُ اؾت ٗب 

آضإ نبزض قسُ ٢ُٗ٘ت ً٘بٞتِ ٗب آضائٖ ٦ِ زض زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ٣ًى قسُ اؾت، 

 38ٍ  37، 36، 35، 34ْن ثِ هَاضز هٌسضج زض ثٌسّبٕ ّوچٌ٘ي پطًٍسُ ثبظًكؿتگبى هت

زض نَضت ٍخَز هساض٤ هثجتِ، ثطإ ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ زض ّ٘أتْبٕ  8هبزُ 

حؿت هَضز ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ هُطح ٍ هدبظاتْبٕ ههطح زض اٗي ٢بًَى 

 اٖوبل ذَاّس قس.

  

ًَى پب٦ؿبظٕ ثبظًكؿتِ اٗي ٢بًَى ٦ِ ثط اؾبؼ ٢ب 8هبزُ  34اٞطاز هَئَ ثٌس  -تجػطُ

قسُ اًس زض نَضت ثب٢ٖ ثَزى زض ًَٖٗت، پطًٍسُ آًبى زض ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ 

 ترلٟبت ازاضٕ هُطح ٍ ثط اؾبؼ اٗي ٢بًَى ضإٔ الظم نبزض هٖ قَز. 

 

ٍظضاء ٍ ًوبٌٗسگبى هدلؿ٘ي ضغٗن ؾبث١، زث٘طاى حعة ضؾتبذ٘ع زض هطا٦ع  -16هبزُ 

زٍاٗط حٟبْت ٍ ضهع ٍ هحطهبًِ ثٗس اظ ذطزاز  اؾتبًْب، هسٗطاى ٦ل حٟبْت، ضؤؾبٕ

ٍ اًٖبٕ تك٧٘الت ٞطاهبؾًَطٕ ٦ِ تَؾٍ ّ٘أتْبٕ پب٦ؿبظٕ ٗب ثبظؾبظٕ ً٘طٍٕ  1342

اًؿبًٖ هح٧َه٘ت ٢ُٖٗ ً٘بٞتِ اًس ٗب پطًٍسُ آًبى تب٦ٌَى هَضز ضؾ٘سگٖ ٢طاض ًگطٞتِ 

َضت زائن اؾت اظ ذسهت زض زؾتگبّْبٕ زٍلتٖ ٍ ٍاثؿتِ ثِ زٍلت ٍ قْطزاضْٗب ثِ ن

 هٌٟهل هٖ قًَس ٍ ح٠َ٣ ثبظًكؿتگٖ آًبى ٢ُٕ هٖ قَز.
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هٗبًٍبى ًرؿت ٍظٗط، ضئ٘ؽ ٦ل ثب٥ً هط٦عٕ، هسٗطاى ٖبهل ٍ ضؤؾبٕ قط٦تْب ٍ 

زض  1342ؾبظهبًْبٕ هؿت٣ل زٍلتٖ، هؿتكبضاى ٍ ضؤؾبٕ زَٗاى هحبؾجبت ثٗس اظ ذطزاز 

زض تح٧٘ن ضغٗن نَتٖ ٦ِ زض ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ثبثت قَز ٦ِ 

گصقتِ هَثط ثَزُ اًس ثِ اًٟهبل زائن هح٧َم ذَاٌّس قس. ؾٟطا ٍ اؾتبًساضاى ٍ هٗبًٍبى 

حؿت هَضز َج١ اٗي ٢بًَى هح٧َم ثِ ثبظذطٗس  1342ٍظضإ ضغٗن ؾبث١ ثٗس اظ ذطزاز 

ٗب ثبظًكؿتگٖ ذَاٌّس قس ٍ زض نَضت اضت٧بة ٧ٖٗ اظ خطاٗن ههطح زض اٗي ٢بًَى زض 

ي ٢بًَى ت آى خطم ث٘ف اظ ثبظًكؿتگٖ ثبقس، ثِ آى هدبظات َج١ اٗنَضتٖ ٦ِ هدبظا

 هح٧َم ذَاٌّس قس.

  

زض ذهَل آى زؾتِ اظ ٦بضهٌساًٖ ٦ِ ثِ تح٧٘ن ضغٗن گصقتِ هتْن ثَزُ ٍ  -تجػطُ

تب٦ٌَى ضإٔ ٢ُٖٗ زض هَضز آًبى نبزض ًكسُ ٗب ضإٔ نبزض قسُ زض زَٗاى ٖسالت ازاضٕ 

٣ًى قسُ اؾت، ّ٘أتْب هٖ تَاًٌس پؽ اظ ضؾ٘سگٖ حؿت هَضز ٧ٖٗ اظ هدبظاتْبٕ 

 . ه٣طض زض اٗي ٢بًَى ضا زض هَضز آًبى اٖوبل ًوبٌٗس

ضئ٘ؽ هدلؽ قَضإ اؾالهٖ، ٍظضا ٗب ثبالتطٗي ه٣بم ؾبظهبًْبٕ هؿت٣ل  -17هبزُ 

اٗي ٢بًَى،  1هبزُ  1زٍلتٖ ٍ ًْبزّبٕ ا٣ًالة اؾالهٖ ٍ ؾبظهبًْبٕ هَئَ تجهطُ 

قْطزاض تْطاى، قْطزاضاى هطا٦ع اؾتبًْب، اؾتبًساضاى ٍ ضؤؾبٕ زاًكگبّْب    هٖ تَاًٌس 

ُ هتَالٖ ٗب چْبض هبُ هتٌبٍة زض ؾبل، ثسٍى ٖصض هَخِ ٦بضهٌساًٖ ضا ٦ِ ث٘ف اظ زٍ هب
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بُ هتجَٔ اذطاج زض هحل ذسهت ذَز حبيط ًكسُ اًس، اظ ذسهت ٍظاضتربًِ ٗب زؾتگ

 ًوبٌٗس.

  

ّطگبُ ٦بضهٌس ٗبز قسُ حسا٦ثط تب ؾِ هبُ پؽ اظ اثال٘ ح٧ن زؾتگبُ هتجَٔ  -1تجػطُ 

تطٗي ه٣بم زؾتگبُ هتجَٔ ذَز هسٖٖ قَز ٦ِ ٖصض اٍ هَخِ ثَزُ اؾت، ٍظٗط ٗب ثبال

٦بضهٌس هَْٝ اؾت پطًٍسُ ٍٕ ضا خْت تدسٗس ًٓط ثِ ّ٘أت تدسٗس ًٓط هطثٌَ 

 اضخبٔ ًوبٗس.

  

ّ٘أت تدسٗس ًٓط ه٧لٝ ثِ ضؾ٘سگٖ ثَزُ ٍ ضإٔ آى ٢ُٖٗ اؾت ٍ زض نَضت تأٗ٘س 

 ح٧ن اذطاج ٗب ثطائت اظ تبضٗد اذطاج، زض ٚ٘ط اٗي نَضت اظ تبضٗد اثال٘، الظم االخطاء

 ؾت.ا

  

زض هَضز آى زؾتِ اظ هؿترسهبى هَئَ اٗي هبزُ ٦ِ ثِ ّط زل٘ل ثِ ٦بض  -2تجػطُ 

ثبظگكت زازُ هٖ قًَس، هست ٚ٘جت ٍ ٖسم اقتٛبل آًبى حؿت هَضز خعء هطذهٖ 

 ٠ آًبى هٌَٓض ذَاّس قس. اؾتح٣ب٢ٖ، اؾتٗالخٖ ٗب ثسٍى ح٣َ

 

هٌساى تَؾٍ ه٣بهبت زض هَاضزٕ ٦ِ ح٧ن اذطاج ٗب اًٟهبل ٦بضهٌس ٗب ٦بض -3تجػطُ 

نالح٘تساض زؾتگبّْبٕ اخطاٖٗ ٢جل اظ ٢بًَى ثبظؾبظٕ ً٘طٍٕ اًؿبًٖ نبزض گطزٗسُ 

 اؾت، اٗي اح٧بم ٢ُٖٗ هحؿَة هٖ قًَس.
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 سبيط همطضات -فػل چْبضم 

  

٦لِ٘ ٍظاضتربًِ ّب، ؾبظهبًْب، هإؾؿبت ٍ قط٦تْبٕ زٍلتٖ، قط٦تْبٕ هلٖ  -18هبزُ 

ًٟت ٍ گبظ ٍ پتطٍق٘وٖ ٍ قْطزاضْٗب ٍ ثب٧ًْب ٍ هإؾؿبت ٍ قط٦تْبٕ زٍلتٖ ٦ِ قوَل 

٢بًَى ثط آًْب هؿتلعم ش٦ط ًبم اؾت ٍ هإؾؿبتٖ ٦ِ توبم ٗب ٢ؿوتٖ اظ ثَزخِ آًْب اظ 

هدلؽ قَضإ اؾالهٖ ٍ ًْبزّبٕ ا٣ًالة  ثَزخِ ٖوَهٖ تأه٘ي هٖ قَز ٍ ً٘ع ٦بض٦ٌبى

ٍ  ٢بًَى اؾترسام ً٘طٍّبٕ هؿلحاؾالهٖ هكوَل ه٣طضات اٗي ٢بًَى ّؿتٌس، هكوَالى 

ٚ٘ط ًٓبه٘بى اضتف ٍ ً٘طٍّبٕ اًتٓبهٖ ، ٢ًبت ، اًٖبٕ ّ٘بتْبٕ ٖلوٖ زاًكگبُ ّب ٍ 

اظ قوَل اٗي ٢بًَى ذبضج ثَزُ ٍ تبثٕ  ٢بًَى ٦بضظـ ٖبلٖ ٍ هكوَالى هَؾؿبت آهَ

 ثٌَ ثِ ذَز ذَاٌّس ثَز.ه٣طضات هط

  

ّطگبُ ترلٝ ٦بضهٌس ٌَٖاى ٧ٖٗ اظ خطاٗن هٌسضج زض ٢َاً٘ي خعاٖٗ ضا ً٘ع  -19هبزُ 

زاقتِ ثبقس ّ٘أت ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ه٧لٝ اؾت هُبث١ اٗي ٢بًَى ثِ ترلٝ 

ضؾ٘سگٖ ٍ ضإٔ ٢بًًَٖ نبزض ًوبٗس ٍ هطاتت ضا ثطإ ضؾ٘سگٖ ثِ انل خطم ثِ هطخٕ 

بٖٗ هبًٕ اخطإ هدبظاتْبٕ ازاضٕ ٢ًبٖٗ نبلح اضؾبل زاضز. ّطگًَِ تهو٘ن هطاخٕ ٢ً

ًرَاّس ثَز. چٌبًچِ تهو٘ن هطاخٕ ٢ًبٖٗ هجٌٖ ثط ثطائت ثبقس ّ٘أت ضؾ٘سگٖ ثِ 

 ٢بًَى ا٢سام هٖ ًوبٗس. اٗي 24ترلٟبت ازاضٕ َج١ هبزُ 

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=21961
http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=11723
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ثِ آى زؾتِ اظ ٦بضهٌساًٖ ٦ِ پطًٍسُ آًبى زض ّ٘أتْبٕ پب٦ؿبظٕ ٍ ثبظؾبظٕ  -20هبزُ 

ترلٟبت ازاضٕ هُطح ٍ ثِ زل٘ل ٖسم نسٍض ضإٔ ٗب ٢ُٗ٘ت  ؾبث١ ٍ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ

ْبٕ ضؾ٘سگٖ ـً٘بٞتي ضإٔ ٗب ٣ًى ضإٔ نبزض قسُ زض زَٗاى ٖسالت ازاضٕ، زض ّ٘أت

ترلٟبت ازاضٕ هَضز ضؾ٘سگٖ ٢طاض گطٞتِ ٍ هٌدط ثِ ثطائت آًبى گطزٗسُ ح٠َ٣ هجٌب ٗب 

٢جل اظ اٗي زٍضاى،  ٖ ٦ِؿت ؾبظهبًـٛبل ثِ هأذص آذطٗي پـٌَاى هكبثِ زٍضاى ٖسم اقتـٖ

اًس پطزاذت ذَاّس گطزٗس، ٍ زض نَضت ٖسم ثطائت  ْٖسُ زاقتِتهسٕ آى ضا ثِ 

« ز»زٍضاى ٖسم اقتٛبل قبٚالى خعٍ ؾبث٣ِ ذسهت آًبى هحؿَة ًوٖ قَز، ٍ َج١ ثٌس 

 رسام ٦كَضٕ ٖول هٖ قَز. ٢بًَى اؾت 124هبزُ 

 

زض هَضز ثبظًكؿتگبى زض نَضت ثطائت ح٠َ٣ ثبظًكؿتگٖ پطزاذت هٖ  -1تجػطُ 

 ز.قَز ٍ زض نَضت ٖسم ثطائت ًؿجت ثِ هست گصقتِ ح٠َ٣ پطزاذت ًوٖ قَ

  

٦لِ٘ اح٧بم آهبزگٖ ثِ ذسهت ٍ ثط٦ٌبضٕ اظ ذسهت زض هَضز هتْوبًٖ ٦ِ  -2تجػطُ 

ظٕ ً٘طٍٕ اًؿبًٖ ثٗس اظ ا٣ًًبٕ هْلت ٢بًًَٖ پب٦ؿبظٕ ٍ ٢جل اظ اخطإ ٢بًَى ثبظؾب

تَؾٍ ه٣بهبت اخطاٖٗ نبزض گطزٗسُ اٖتجبض ٢بًًَٖ زاقتِ ٍ زض نَضت هح٧َه٘ت، ٚ٘ط 

اظ آًچِ ثِ ٌَٖاى ح٠َ٣ آهبزگٖ ثِ ذسهت زضٗبٞت زاقتِ اًس، ح٠َ٣ زٗگطٕ ثِ آًبى 

تٗل١ ًرَاّس گطٞت زض نَضت ثطائت هبثِ التٟبٍت ح٠َ٣ آهبزگٖ ثِ ذسهت ٍ ح٠َ٣ 

 طزاذت ذَاّس قس.آًبى پ هجٌبٕ هتٗل١ ثِ
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زض نَضتٖ ٦ِ هتْن ثِ آضا ٢ُٖٗ نبزضُ تَؾٍ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ  -21هبزُ 

ترلٟبت ازاضٕ اٖتطاو زاقتِ ثبقس، هٖ تَاًس حسا٦ثط تب ٥ٗ هبُ پؽ اظ اثال٘ ضإٔ ثِ 

ٖ زض زَٗاى زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ق٧بٗت ًوبٗس زض ٚ٘ط اٗي نَضت ضإٔ ٢بثل ضؾ٘سگ

 ًرَاّس ثَز.

  

 ِ نَضت ق٧لٖ ذَاّس ثَز.ضؾ٘سگٖ زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ثِ آضاء ّ٘بتْب ث -1تجػطُ 

  

آى زؾتِ اظ ٦بضهٌساًٖ ٦ِ ثط اؾبؼ آضإ ّ٘بتْبٕ ثبظؾبظٕ ٗب پب٦ؿبظٕ  -2تجػطُ 

ثِ زَٗاى ٖسالت ازاضٕ  2/7/1365ً٘طٍٕ اًؿبًٖ ثِ هح٧َه٘ت ٢ُٖٗ ضؾ٘سُ ٍ تب تبضٗد 

 زٗگط ح١ ق٧بٗت ًساضًس. ق٧بٗت تؿل٘ن ٧ًطزُ اًس،

  

ثِ هٌَٓض ًٓبضت ثط حؿي اخطإ اٗي ٢بًَى زض زؾتگبّْبٕ هكوَل ٍ ثطإ  -22هبزُ 

ثِ « ّ٘بت ٖبلٖ ًٓبضت»اٗدبز ّوبٌّگٖ زض ٦بض ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ 

ضٗبؾت زث٘ط ٦ل ؾبظهبى اهَض ازاضٕ ٍ اؾترساهٖ ٦كَض ٍ ًَٖٗت ٥ٗ ًٟط ًوبٌٗسُ 

ٍ ٗب ثبالتطٗي ه٣بم ؾبظهبًْبٕ هؿت٣ل ضئ٘ؽ ٢َُ ٢ًبِٗ٘ ٍ ؾِ ًٟط اظ ث٘ي ًوبٌٗسگبى ٍظضا 

 زٍلتٖ تك٧٘ل هٖ قَز.

 



22


ّ٘أت هعثَض زض نَضت هكبّسُ هَاضز ظٗط اظ ؾَٕ ّط ٥ٗ اظ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٗب  

تدسٗس ًٓط زؾتگبّْبٕ هعثَض، توبم ٗب ثًٖٗ اظ تهو٘وبت آًْب ضا اثُبل ٍ زض نَضت 

 ٌحل هٖ ًوبٗس.تكر٘م ؾْل اًگبضٕ زض ٦بض ّط ٥ٗ اظ ّ٘أتْب، ّ٘أت هطثٌَ ضا ه

 

ّ٘أت ٖبلٖ ًٓبضت هٖ تَاًس زض هَضز ٦لِ٘ اح٧بهٖ ٦ِ زض اخطإ اٗي ٢بًَى ٍ ه٣طضات 

 ثطضؾٖ ٍ اتربش تهو٘ن ًوبٗس.هكبثِ نبزض قسُ ٗب هٖ قَز 

  

 ترلٟبت ازاضٕ ٍ ه٣طضات هكبثِ.ٖسم ضٖبٗت ٢بًَى ضؾ٘سگٖ ثِ  -الٝ

  

 اضٕ ٍ ه٣طضات هكبثِ. ترلٟبت ازاٖوبل تجٗ٘ى زض اخطإ ٢بًَى ضؾ٘سگٖ ثِ  -ة

 

 اهط ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ. ٦ن ٦بضٕ زض -ج

  

 تكر٘م هٖ زّس.هَاضز زٗگط ٦ِ ّ٘أت ثٌب ثِ ههبلحٖ يطٍضٕ  -ز

  

ترلٟبت ازاضٕ اًٖبء ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ تَؾٍ ّ٘أتٖ  -1تجػطُ 

 ه٘كَز ضؾ٘سگٖ ذَاّس قس.٦ِ اظ َطٜ ّ٘أت ٖبلٖ ًٓبضت تٗ٘٘ي 

  

ّ٘چ ٥ٗ اظ اًٖبء ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ضا ًوٖ تَاى زض  -2 تجػطُ
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ضاثُِ ثب آضاء نبزضُ اظ ؾَٕ ّ٘أتْبٕ هص٦َض تحت ت٣ٗ٘ت ٢ًبٖٗ ٢طاض زاز هگط زض 

 طهبًِ.نَضت اثجبت ٚطو هد

  

ّ٘أت ٖبلٖ ًٓبضت هٖ تَاًس ثبظضؾبًٖ ضا ٦ِ ثِ زؾتگبّْبٕ هكوَل اٖعام  -3تجػطُ 

كبّسُ هَاضز ترلٝ، ٦بض٦ٌبى هترلٝ ضا خْت ضؾ٘سگٖ ثِ ًوَزُ ٍ زض نَضت ه

 پطًٍسُ آًبى ثِ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ هٗطٖٞ ًوبٗس. 

زض هَضز هٗتبزاى ثِ هَاز هرسض ٦ِ ثط اؾبؼ آضإ ٢ُٖٗ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ  -4تجػطُ 

ثِ ترلٟبت ازاضٕ ثِ هدبظاتْبٕ ثبظذطٗسٕ ذسهت، ثبظًكؿتگٖ ثب ت٣ل٘ل گطٍُ اذطاج ٍ 

اًٟهبل زائن اظ ذسهبت زٍلتٖ هح٧َم قسُ ٗب هٖ قًَس زض نَضت تط٤ اٖت٘بز زض 

تدسٗس ًٓط، هَئَ ثط اؾبؼ  هست قف هبُ اظ تبضٗد اثال٘ ضإٔ، ثِ تكر٘م ّ٘أت

 لٖ ًٓبضت اضخبٔ هٖ قَز.اٗي ٢بًَى ثِ ّ٘أت ٖب 24هبزُ 

  

اٖوبل هدبظات قسٗستط ًؿجت ثِ آضإ ٚ٘ط ٢ُٖٗ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٗب آضاء  -23هبزُ 

٣ًى قسُ تَؾٍ زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ثب تَخِ ثِ هؿتٌسات خسٗس پؽ اظ ضؾ٘سگٖ 

 ٕ اؾت.اهط ثالهبًهدسز ثب تَخِ ثِ ٦لِ٘ خَاًت 

  

انالح ٗب تٛ٘٘ط آضإ ٢ُٖٗ ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ نطٞبً زض  -24هبزُ 

هَاضز٧ِٗ ّ٘أت ثِ ا٦ثطٗت آضاء تكر٘م زّس ٦ِ هٟبز ح٧ن نبزض قسُ اظ لحبِ 
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هَاظٗي ٢بًًَٖ )ثِ لحبِ ق٧لٖ ٗب هبَّٕ( هرسٍـ هٖ ثبقس، پؽ اظ تأٗ٘س ّ٘أت ٖبلٖ 

 اؾت. ه٧بى پصٗط ًٓبضت زض ذهَل هَضز ا

 

ّطگبُ ثطإ ًَٖٗت زض ّ٘أتْبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ پؿت  -25هبزُ 

ؾبظهبًٖ پ٘ف ثٌٖ٘ ًكسُ ثبقس، اًدبم ٍِْٟ٘ ثِ ّط ٌَٖاى زض ّ٘أتْب، تهسٕ زٍ پؿت 

 ؾبظهبًٖ هحؿَة ًوٖ قَز.

  

اظ تبضٗد تهَٗت آٗ٘ي ًبهِ اخطاٖٗ اٗي ٢بًَى، ٦لِ٘ ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات هٛبٗط  -26هبزُ 

گطزز ٍ پطًٍسُ ّبٖٗ ٦ِ زض ّ٘أتْبٕ پب٦ؿبظٕ، ثبظؾبظٕ ٍ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت لَٛ ه٘

ازاضٕ گصقتِ هٌدط ثِ نسٍض ضإٔ ٢ُٖٗ ًگطزٗسُ ٗب تَؾٍ زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ٣ًى 

قسُ اؾت، حؿت هَضز ثطإ ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ ٢ُٖٗ ثِ ّ٘أتْبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗس 

 ًٓط هَئَ اٗي ٢بًَى اضؾبل هٖ قَز.

  

آٗ٘ي ًبهِ اخطاٖٗ اٗي ٢بًَى حسا٦ثط ْطٜ ٥ٗ هبُ پؽ اظ اثال٘ اٗي ٢بًَى  -27هبزُ 

ثِ ٍؾ٘لِ ؾبظهبى اهَض ازاضٕ ٍ اؾترساهٖ ٦كَض تِْ٘ ٍ ثِ تهَٗت ّ٘أت ٍظٗطاى هٖ 

 ضؾس.
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تجهطُ زض خلؿِ ٖلٌٖ ضٍظ ٧ٗكٌجِ هَضخ  ٢29بًَى ٠َٞ هكتول ثط ث٘ؿت ٍ ّٟت هبزُ ٍ 

ّٟتبز ٍ زٍ هدلؽ قَضإ اؾالهٖ تهَٗت ٍ زض ٍ  ّٟتن آشض هبُ ٧ْٗعاض ٍ ؾ٘هس

 .ثِ تأٗ٘س قَضإ ًگْجبى ضؾ٘سُ اؾت 17/9/1372تبضٗد 
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 آئيي ًبهِ اخطائي

 لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي 

 ّيأت ٍظيطاى ثب اغالحبت ثؼسي 27/7/1373هػَة 

 

 

 تطىيالت ، ٍظبيف ٍ غالحيت  -فػل اٍل

 

وِ زض ايي  -ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي وبضهٌساىـ ّيأت ثسٍي 1هبزُ 

زض ّط يه اظ زستگبّْبي  -آييي ًبهِ ّيأت ثسٍي ًبهيسُ هي ضَز

وِ اظ ايي پس  -لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي 18هَؾَع هبزُ 

ثب ضػبيت هفبز لبًَى هعثَض ٍ ايي آييي ًبهِ  -لبًَى ًبهيسُ هي ضَز

 تطىيل هي ضَز.

 

يِ وبضوٌبى ضسوي، ثبثت، زاين، پيوبًي ٍ هٌظَض اظ وبضهٌساى ول 

 لطاضزازي است.

 

وِ اظ  -ـ ّيأت تدسيسًظط ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي وبضهٌساى2هبزُ  

زض هطوع ّط ٍظاضتربًِ،  -ايي پس ّيبت تدسيسًظط ًبهيسُ هي ضَز

سبظهبًْبي هستمل زٍلتي، ًْبزّبي اًمالة اسالهي، هدلس ضَضاي 
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ًْب ثِ تطريع ّيأت ػبلي ًظبضت، ّوچٌيي اسالهي، هطاوع ثؼؿي اظ استب

 زض هطوع ّط يه اظ زستگبّْبي ظيط تطىيل هي ضَز:

  

سبظهبى حح ٍ ظيبضت، ثبًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى، ضطوت 

هربثطات ايطاى، ذجطگعاضي خوَْضي اسالهي ايطاى، سبظهبى ثْعيستي 

ٌؼتي وطَض، سبظهبى ثجت احَال وطَض، هإسسِ استبًساضز ٍ تحميمبت غ

ايطاى ٍ ثؼؿي اظ زاًطگبّْبي وطَض ثِ تطريع ٍظيطاى شي ضثف ـ حست 

 هَضز.

  

ـ سبظهبًْبي هستمل زٍلتي هَؾَع ايي آييي ًبهِ ثِ ضطح ظيط 1تجػطُ 

 ّستٌس:

  

سبظهبًْبي اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض، سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ، 

هحيف ظيست،  سبظهبى تطثيت ثسًي، سبظهبى اًطغي اتوي، سبظهبى حفبظت

سبظهبى غسا ٍ سيوبي خوَْضي اسالهي ايطاى، زيَاى هحبسجبت، سبظهبى 

ثبظضسي ول وطَض، سبظهبى ظًساًْب ٍ الساهبت تبهيٌي ٍ تطثيتي وطَض، 

سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ، سبظهبى ثجت اسٌبز ٍ اهالن وطَض، سبظهبى 

اي لؿبيي ًيطٍّبي هسلح، سبظهبى پعضىي لبًًَي وطَض، هدلس ضَض

اسالهي، ًْبز ضيبست خوَْضي، ضْطزاضي تْطاى، ثٌيبز ضْيس اًمالة 

اسالهي، ثٌيبز هستؿؼفبى ٍ خبًجبظاى اًمالة اسالهي، ثٌيبز هسىي اًمالة 
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اسالهي، خوؼيت ّالل احوط، وويتِ اهساز اهبم ذويٌي، سبظهبى تأهيي 

اختوبػي، خْبز زاًطگبّي، ًْؿت سَاز آهَظي ٍ وتبثربًِ هلي 

 الهي ايطاى.خوَْضي اس

 ّيأت ٍظيطاى( 9/3/1375)اغالحي هَضخ   

 

ـ زستگبّْبي هَؾَع ايي هبزُ ٍ تجػطُ يه آى، زض غَضت 2تجػطُ 

 لعٍم هي تَاًٌس زض هطوع ذَز ّيأتْبي هتؼسز تدسيس ًظط زاضتِ ثبضٌس.

  

ـ اًتػبة ّطيه اظ اػؿبي اغلي ٍ ػلي الجسل ّيأتْبي ثسٍي ٍ 3هبزُ 

ع ٍظيط يب ثبالتطيي همبم زستگبّْبي هَؾَع تدسيس ًظط، ثب اهؿبي ضر

آى ٍ ثب ضػبيت ضطايف همطض زض  3ٍ  1ايي آييي ًبهِ ٍ تجػطُ ّبي  2هبزُ 

 لبًَى غَضت هي گيطز.  6هبزُ 

  

ايي آييي ًبهِ  2هبزُ  1ـ ّطيه اظ زستگبّْبي يبز ضسُ زض تجػطُ 4هبزُ 

ًسجت ثِ  زض غَضت زاضتي ٍاحس سبظهبًي زض هطاوع استبًْب هي تَاًٌس

 تطىيل ّيأتْبي ثسٍي زض ايي هطاوع السام ًوبيٌس.

  

ـ ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي وبضهٌساى حَظُ ّط استبى تب ظهبًي 5هبزُ 

وِ زستگبُ هتجَع آًبى زض هطوع آى استبى ّيأت ثسٍي تطىيل ًسازُ 
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است پس اظ وست ًظط ٍظيط يب ثبالتطيي همبم اخطايي زستگبُ هتجَع ثب 

 ىل زض استبى زيگط است.ّيأت ثسٍي هتط

  

تجػطُ ـ ضسيسگي ثسٍي ثِ ترلفبت ازاضي وبضهٌساى ضْطزاضيْب زض ّط 

ضْطستبى زض غَضت ػسم تطىيل ّيأت ثسٍي ثب ّيأت ثسٍي هتطىل زض 

 استبًساضي هطثَـ است.

  

ـ ّطيه اظ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط پس اظ تطىيل، اظ ثيي  6هبزُ 

ضئيس ٍ يه ًفط زثيط تٌظين غَضتدلسِ ذَز يه ًفط ضئيس يه ًفط ًبيت 

 ّب ٍ هىبتجِ ّبي ذَز اًتربة ٍ تؼييي هي وٌٌس.

  

تجػطُ ـ هىبتجِ ّبي ّيأتْب ثب اهؿبي ضئيس ٍ زض غيبة ٍي ثب اهؿبي ًبيت 

 ضئيس هؼتجط است.

  

ـ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط هَظفٌس ثالفبغلِ پس اظ تطىيل،  7هبزُ 

ثب شوط ًطبًي اظ قطيك ٍاحس هطثَـ ثِ آغبظ وبضذَز ضا ثِ ًحَ همتؿي 

 اقالع وبضهٌساى ذَز ثطسبًٌس.

  

ـ ضسيسگي ثِ ترلفبت لجلي وبضهٌساى هأهَض هططٍـ ثط ايٌىِ ثيص  8هبزُ 

اظ يه سبل اظ هأهَضيت آًْب ًگصضتِ ثبضس تَسف ّيأتْبي ثسٍي ٍ 
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تدسيس ًظط زستگبُ هتجَع وبضهٌس غَضت هي گيطز ٍ زستگبُ هحل 

ثِ اخطاي آى است. زض غَضتي وِ زستگبُ هحل  هأهَضيت هىلف

هأهَضيت اظ اخطاي ضأي اهتٌبع ٍضظز يب اهىبى اخطاي ضأي ثب تَخِ ثِ 

ضطايف ذبظ زستگبُ يبزضسُ هَخَز ًجبضس، زستگبُ هتجَع هسترسم هي 

تَاًس ضأسبً ًسجت ثِ لغَ حىن هأهَضيت السام وٌس ٍ ضأي غبزض ضسُ ضا ثِ 

 اخطاء زضآٍضز. 

 

ضسيسگي ثِ ترلفبتي وِ زض هحل هأهَضيت ٍالغ ضسُ ثط ػْسُ ـ 1تجػطُ 

ّيأتْبي هحل هأهَضيت هي ثبضس، ٍلي زض غَضتي وِ ضأي غبزضُ ثب 

اضىبل اخطايي زض زستگبُ هحل هأهَضيت وبضهٌس هَاخِ ضَز )هبًٌس 

اذطاج( ًظط ّيأت ػبلي ًظبضت زض ذػَظ اخطا يب ػسم اخطاي آى 

 است. ثطاي ّط زٍ زستگبُ الظم االتجبع

  

ـ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط زض غَضت لعٍم اظ ّيأتْبي 2تجػطُ 

ٍظاضتربًِ يب سبظهبى هتجَع وبضهٌس ثطاي تىويل هساضن ٍ تحميمبت الظم 

 ووه هي گيطًس. 

ٍظاضتربًِ يب سبظهبى هتجَع وبضهٌس ًيع هىلف است زض غَضت اقالع اظ 

ًتيدِ ثطضسي  ترلف لجلي وبضهٌس ٍ لعٍم تؼميت ٍي، هساضن اتْبم ٍ

 ّبي ذَز ضا ثِ ٍظاضتربًِ يب سبظهبى هحل هأهَضيت اػالم وٌس. 
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ـ ضسيسگي ثِ ترلفبت وبضهٌساى زٍلت، هأهَض زض ضطوتْبي 3تجػطُ 

تؼبًٍي زستگبّْبي اخطايي يب زستگبّْبيي وِ هطوَل لبًَى ًيستٌس ثط 

 ػْسُ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط زستگبُ هتجَع آًبى هي ثبضس.

 

ـ زض هَاضز تؼسز ترلفبت وبضهٌس زض زستگبّْبي هرتلفي وِ زض  9 هبزُ 

آًْب اضتغبل زاضتِ است، آذطيي زستگبّي وِ وبضهٌس ثِ آى هٌتمل ضسُ 

است )زستگبُ هتجَع ٍي(، غبلح ثطاي ضسيسگي ثِ اتْبهبت اًتسبثي ٍ 

اخطاي آضاي لكؼي غبزضُ زض ذػَظ ٍي است ٍ هي تَاًس ثِ ًحَ 

ساضن ٍ تحميمبت الظم اظ زستگبّْبي لجلي ووه همتؿي ثطاي تىويل ه

 ثگيطز .

  

تجػطُ ـ زستگبّْبي لجلي ٍ ّيأتْبي لجلي ٍ ّيأتْبي آًْب هىلفٌس 

 ّوىبضيْبي الظم ضا زض اخطاي هفبز ايي هبزُ هؼوَل زاضًس.

  

ـ اًدبم ٍظيفِ زض ّيأتْب ثب حفظ سوت ٍ پست سبظهبًي غَضت 10هبزُ 

تَخِ ثِ حدن وبض، زض زستگبّْبي هي گيطز ٍ زض غَضت ؾطٍضت ثب 

هطوَل لبًَى تؼساز وبفي پست سبظهبًي ثب تغييط ػٌَاى پستْبي ثالتػسي 

هَخَز ثطاي اػؿبي ّيأتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ثب ضػبيت 

 همطضات هطثَـ پيص ثيٌي هي ضَز.



32


  

ـ ّيأتْب هَظفٌس زفتطّبيي ثطاي اًدبم اهَض هطثَـ تطىيل زٌّس 11هبزُ 

ضت ًيبظ هي تَاًٌس اًدبم اهَض زفتطي ذَز ضا ثِ وبضگعيٌي ٍ زض غَ

زستگبُ هطثَـ اضخبع ًوبيٌس. ًبهِ ّبي هحطهبًِ ّيأتْب ثبيس ثسٍى زذل ٍ 

 تػطف ٍ ثبظثيٌي زض اذتيبض ّيأتْب گصاضتِ ضَز. 

 

تجػطُ ـ هسئَليي زستگبّْب هىلفٌس اهىبًبت ٍ ًيطٍي اًسبًي هَضز ًيبظ 

 وٌٌس. زفتطّبي يبز ضسُ ضا تأهيي

  

 

 فػل زٍم ـ ضطٍع ثِ ضسيسگي

  

لبًَى هتطىل اظ سِ ػؿَ است اظ  5ـ گطٍُ تحميك هَؾَع هبزُ 12هبزُ 

ثيي افطاز هتأّل، هتؼْس، ػبهل ثِ احىبم اسالم، هؼتمس ثِ ًظبم خوَْضي 

سبل سي ثب تػَيت ّيأت  25اسالهي ٍ اغل ٍاليت فميِ ٍ زاضاي حسالل 

 هي ضًَس.هطثَـ ٍ حىن ضئيس ّيأت اًتربة 

 وبضهٌس ثَزى زٍ ػؿَ اظ سِ ػؿَ يبز ضسُ العاهي است. 

 

ـ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط يه زستگبُ هي تَاًٌس اظ يه 13هبزُ 

گطٍُ تحميك استفبزُ وٌٌس، هططٍـ ثط ايٌىِ ثطاي تحميك زض هطحلِ 
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تدسيس ًظط زض ذػَظ يه پطًٍسُ اظ ّوبى گطٍُ تحميك وِ زض 

 ِ است استفبزُ ًطَز.ضسيسگي ثسٍي ّوىبضي زاضت

  

ـ گطٍّْبي تحميك فمف زضثبضُ وبضهٌسي هيتَاًٌس تحميك وٌٌس 14هبزُ 

وِ اظ قطف ّيأتْبي ثسٍي يب تدسيس ًظط، ثطضسي ٍؾغ آًْب ثِ ايي 

گطٍّْب اضخبع ضسُ ثبضس، ّوچٌيي تحميك تٌْب زض حسٍزي اًدبم هي 

 گيطز وِ ّيأتْب هؼيي هي وٌٌس.

  

ُ تحمـيك لطاثت ًسـجي يب سججي تب زضخِ زٍم ـ ّطگبُ ػؿَ گـط1ٍتجػطُ 

اظ قجمِ سَم ثب هـتْن زاضتـِ ثبضس يب زض زػَاي قطح ضسُ شيـٌفغ ثبضس، 

يب ثب هتْن زػَاي حمَلي ٍ خعايي زاضتِ ثبضس حك تحميك زض هَضز 

 ّوبى پطًٍسُ ضا ًساضز.

  

 

ـ استفبزُ ًىطزى اظ گطٍُ تحميك، هبًغ ضسيسگي ّيأت ثِ پطًٍسُ 2تجػطُ 

 اتْبهي وبضهٌس ٍ غسٍض ضأي ًيست. 

ـ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط زض غَضت ضىبيت يب اػالم 15هبزُ 

اضربظ، هسيطاى، سطپطستبى ازاضي يب ثبظضسْبي ّيأت ػبلي ًظبضت، 

 ضطٍع ثِ ضسيسگي هي وٌٌس.
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ـ وليِ وبضهٌساى، هسإالى هطثَـ ٍ ضؤسبي وبضهٌس هتْن ثِ 16هبزُ 

ّوىبضيْبي الظم ضا ثب ّيأتْب ثؼول آٍضزُ ٍ اضتىبة ترلف، هىلفٌس 

هساضن، اسٌبز ٍ اقالػبت هَضز ًيبظ ضا زض هْلت تؼييي ضسُ اظ قطف 

ّيأتْب زض اذتيبض آًْب لطاض زٌّس. زض هَضز اسٌبز قجمِ ثٌسي ضسُ، ضػبيت 

 همطضات ٍ لَاًيي هطثَـ العاهي است.

  

گي است تجػطُ ـ زض هَاضزيىِ پطًٍسُ هتْن زض ّيأتْب تحت ضسيس

ّطگًَِ تػوين گيطي ًسجت ثِ حبلت استرساهي ٍي، هٌَـ ثِ وست ًظط 

 اظ ثبالتطيي همبم زستگبُ يب ًوبيٌسُ ٍي است.

  

ـ ّيأتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي هَظفٌس پس اظ اًدبم 17هبزُ 

ثطضسيْبي الظم، هَاضز اتْبم ضا ثِ قَض وتجي ثِ وبضهٌس اثالؽ ٍ پس اظ آى 

زفبع وبضهٌس هٌظَض وٌٌس. ايي ّيأتْب زض غَضت  زُ ضٍظ هْلت ثطاي

 تمبؾبي وبضهٌس، هساضن الظم ضا زض اذتيبض ٍي لطاض هي زٌّس.

 

ـ هتْن هي تَاًس پس اظ اقالع اظ هَاضز اتْبم ٍ زض هْلت تؼييي 18هبزُ 

ضسُ اظ سَي ّيأت خَاة وتجي ٍ هساضوي ضا وِ زض زفبع اظ ذَز زاضز 

ايي غَضت ّيأت هي تَاًس ثِ هَاضز اتْبم ثِ ّيأت تسلين ًوبيس، زض غيط 

 ضسيسگي ٍ ضأي الظم ضا غبزضوٌس.
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تجػطُ ـ وبضهٌس هتْن هي تَاًس ثِ هٌظَض اضائِ هساضن زفبػي ذَز اظ 

 ّيأت هطثَـ، تمبؾبي توسيس هْلت وٌس.

زض ايي هَضز، اتربش تػوين ثب ّيأت هطثَـ است ٍ زض ّط حبل هست  

 ٌس.ضٍظ ًجبيس تدبٍظ و 5توسيس اظ 

  

 

 فػل سَم ـ چگًَگي ضسيسگي ثِ ترلفبت

  

ـ ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي وبضهٌساى پس اظ تىويل پطًٍسُ 19هبزُ 

غَضت هي گيطز ٍ چٌبًچِ ّيأت حؿَض هتْن ضا ؾطٍضي تطريع زّس، 

 زض خلسِ حؿَض هي يبثس. 

تجػطُ ـ زض غَضت زضذَاست وتجي هتْن ثطاي زفبع حؿَضي، ّيأت 

 ي ضا ثطاي حؿَض زض خلسِ زػَت وٌس.هَظف است يه ثبض ٍ

  

ـ تطريع ترلف ٍ اًكجبق آى ثب يىي اظ هَاضز ترلفبت هٌسضج 20هبزُ 

 زض لبًَى، ثط ػْسُ ّيأتْبي ضسيسگي وٌٌسُ است.

  

ـ ّيأت پس اظ اتوبم ضسيسگي ٍ هالحظِ اسٌبز ٍ هساضن هَخَز 21هبزُ 

زض پطًٍسُ ٍ تَخِ وبهل ثِ هسافؼبت هتْن ٍ هَاضزي اظ خولِ هيعاى ظيبى 
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ٍاضز ضسُ )اػن اظ هبزي ٍ هؼٌَي( ثِ زٍلت يب اضربظ حميمي يب حمَلي، 

آثبض سَء اختوبػي ٍ ازاضي، هَلؼيت ٍ سَاثك وبضهٌس ٍ ٍخَز يب فمساى 

سَء ًيت ٍي السام ثِ غسٍض ضأي ٍ اتربش تػوين هيىٌس. ضأي ّيأتْب ثبيس 

هستسل ٍ هستٌس ثِ لبًَى ٍ همطضات هطثَـ ثَزُ ٍ حبٍي ترلفبت هٌتست 

ثِ هتْن، ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ٍ اهؿبي اػؿبي ضأي زٌّسُ زض ظيط ضأي 

 غبزض ضسُ ثبضس.

  

ء ضسويت هي يبثس ٍ ـ خلسِ ّبي ّيأتْب ثب ضطوت سِ ًفط اظ اػؿب22هبزُ 

 آضاي آًْب ثب ًظط هَافك حسالل زٍ ًفط اظ اػؿبء، هؼتجط است.

  

ـ آضاي غبزض ضسُ تَسف ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط ٍ احىبم 23هبزُ 

لبًَى، ثِ قَض هستمين ٍ ثالفبغلِ ثِ ازاضُ ّبي  17اذطاج هَؾَع هبزُ 

ٍاحسّبي  وبضگعيٌي يب زٍايط هطبثِ زستگبّْبي شيطثف اضسبل هي ضَز.

ضٍظ اظ تبضيد غسٍض ضأي، آضاء ٍ  30يبز ضسُ هَظفٌس حساوثط ظطف 

احىبم غبزض ضسُ ضا ثِ وبضهٌساى هطثَـ اثالؽ ًوَزُ ٍ هساضن آى ضا 

 خْت زضج زض پطًٍسُ اتْبهي ثِ ّيأت هطثَـ تحَيل ًوبيٌس.

زض غَضت                                                                                            

سْل اًگبضي هسإالى وبضگعيٌي يب اهَض ازاضي هطثَـ زض اثالؽ آضاء ٍ 

احىبم غبزض ضسُ ثِ هتْن، ثب آًبى قجك لبًَى ضفتبض هي ضَز، ّوچٌيي 
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ّطگًَِ ذَززاضي يب خلَگيطي اظ اخطاي آضاي ّيأتْب هوٌَع است ٍ ثب 

 هترلفبى قجك لبًَى ضفتبض هي ضَز.

  

ّيأتْبي ثسٍي هىلفٌس لكؼي يب لبثل پػٍّص ثَزى آضاء،  ـ24هبزُ 

ّوچٌيي ًطبًي هحل زضيبفت زضذَاست تدسيس ًظط ضا ظيط آضاي ذَز 

 ضا زضج وٌٌس.

  

ـ زضذَاست تدسيس ًظط ًسجت ثِ آضاي ّيبتْبي ثسٍي ثبيس ثِ 25هبزُ 

ضٍظ اظ تبضيد اثالؽ  30ٍسيلِ هحىَم ػليِ يب ًوبيٌسُ لبًًَي ٍي ظطف 

ظثبى فبضسي ثب شوط زاليل ثِ قَض وتجي ثِ ازاضُ وبضگعيٌي  ضأي، ثِ

هطثَـ تسلين ٍ ضسيس اذص ضَز، هالن زضيبفت ثِ هَلغ زضذَاست، 

 تبضيد ثجت زفتطّبي وبضگعيٌي هطثَـ است. 

 17تجػطُ ـ زضذَاست تدسيس ًظط ًسجت ثِ احىبم اذطاج هَؾَع هبزُ 

 .هبزُ هصوَض اًدبم هي پصيطز 1لبًَى هكبثك تجػطُ 

  

ـ ازاضُ اي وبضگعيٌي زستگبّْب هىلفٌس زضذَاست اػتطاؼ 26هبزُ 

وبضهٌس يب ًوبيٌسُ ٍي ضا زض سطيؼتطيي ظهبى هوىي، ثطاي ضسيسگي ثِ 

ّيأت تدسيس ًظط هطثَـ اضسبل وٌٌس ٍ زض هَاضزي وِ ضأي ّيأت ثسٍي 

لبثل تدسيس ًظط ثبضس، ٍلي هتْن ظطف هْلت همطض ًسجت ثِ آى 

ط ًٌوبيس ضأي غبزضضسُ ضا اظ تبضيد پبيبى يبفتي زضذَاست تدسيس ًظ
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 هْلت يبز ضسُ اخطا وٌٌس. 

ـ وليِ ّيأتْب هىلفٌس زض هتي آضاي لكؼي غبزض ضسُ، هْلت يه 27هبزُ 

 هبِّ ضىبيت ثِ زيَاى ػسالت ازاضي ضا تػطيح وٌٌس.

  

ـ زض غَضتيىِ وبضهٌس هترلف زض حبلتي اظ حبلتْبي استرساهي 28هبزُ 

ي فَضي ضأي لكؼي زضثبضُ ٍي هوىي ًجبضس هطاتت ثِ ثبضس وِ اخطا

ّيأت ػبلي گعاضش ضسُ ٍ ضأي غبزض ضسُ ًيع ثِ هحؽ حػَل اهىبى، 

 اخطا هي ضَز.

  

ـ ّيأتْب زض هَاضز لعٍم هي تَاًٌس زض اضتجبـ ثب اتْبهْبي ٍاضز 29هبزُ 

ضسُ ثِ وبضهٌساى اظ هطاخغ لؿبيي هطثَـ استؼالم ًظط وٌٌس ٍ هطاخغ يبز 

 ضٍظ ثِ استؼالم ّيأتْب پبسد زٌّس. 30هىلفٌس حساوثط ظطف ضسُ 

  

تجػطُ ـ ّيأتْب هىلفٌس زض هَاضز لعٍم اظ ٍظاضت اقالػبت استؼالم ًظط 

ضٍظ ثِ استؼالم ّيأتْب  10وٌٌس ٍ ٍظاضت يبز ضسُ هَظف است ظطف 

 پبسد زٌّس.

 

ـ ثالتىليف گصاضزى هسترسهبى زٍلت زض هَاضز قطح پطًٍسُ 30هبزُ  

هي آًبى زض ّيأتْب يب غسٍض آضاي غيطلكؼي )لبثل تدسيس ًظط( اظ اتْب
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سَي ّيأتْبي ثسٍي ٍ ًيع زض هَاضز ًمؽ آضاي لكؼي ّيأتْب اظ سَي 

 زيَاى ػسالت ازاضي يب ّيأت ػبلي ًظبضت ثِ ّط ػٌَاى هدَظي ًساضز.

  

ـ فَت هتْن هَخت تَلف ضسيسگي ٍ غسٍض ضأي هي ضَز ٍ زض 31هبزُ 

« ظ»ٍ « ز»، «ج»زض قَل تحول هدبظاتْبي ثٌسّبي  غَضتي وِ وبضهٌس

لبًَى فَت ضَز اػوبل هدبظاتْبي يبز ضسُ هتَلف ضسُ ٍ حبلت  9هبزُ 

استرساهي وبضهٌس اظ ظهبى فَت ثِ حبلت لجلي اظ تؼييي هدبظات اػبزُ 

هي گطزز. حىن ايي هبزُ هبًغ اظ اضسبل پطًٍسُ ثِ هطاخغ لؿبيي زض 

 سبيط هَاضز ًيست.

  

لبًَى اذطاج ضسُ  17ـ زض غَضتي وِ هسترسهي ثِ استٌبز هبزُ تجػطُ 

ثبضس ٍ ثؼس اظ اػتطاؼ ثِ حىن هعثَض ٍ لجل اظ ضسيسگي تَسف ّيأت 

تدسيس ًظط فَت وٌس، آثبض حىن اذطاج ظايل ٍ حبلت وبضهٌس ثِ لجل اظ 

 تؼييي هدبظات اػبزُ هي ضَز.

  

تطيي ظهبى هوىي ـ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط هىلفٌس زض سطيؼ32هبزُ 

ثِ پطًٍسّْبيي وِ زض ّيأتْبي پبوسبظي ٍ ثبظسبظي گصضتِ ٍ ّيأتْبي 

ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي هٌدط ثِ غسٍض ضاي لكؼي ًطسُ يب آضاي 

لكؼي تَسف زيَاى ػسالت ازاضي يب ّيأت ػبلي ًظبضت ًمؽ ضسُ 

 ضسيسگي وٌٌس.
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بثك ضسيسگي ثِ ايي پطًٍسُ ّب زض هَاضزي وِ تَسف ّيأتْبي س

پبوسبظي يب ثبظسبظي هَضز ضسيسگي لطاض گطفتِ ٍلي آضاي غبزض ضسُ ثِ 

خْبتي لكؼيت ًيبفتِ يب تَسف زيَاى ػسالت ازاضي يب ّيأت ػبلي ًظبضت 

 ًمؽ ضسُ اًس ثِ ػْسُ ّيأت تدسيس ًظط است.

 

زض هَاضزي وِ تَسف ّيأتْبي سبثك، ضأي الظم غبزض ًطسُ ثبضس ايي  

ي است، چٌبًچِ زض ذػَظ تطريع ضسيسگي ثط ػْسُ ّيأت ثسٍ

غالحيت ضسيسگي ثِ پطًٍسُ ّبي هَؾَع ايي هبزُ ثيي ّيأتْبي ثسٍي 

ٍ تدسيس ًظط اذتالف ًظط ثبضس، حل اذتالف ثب ّيأت ػبلي ًظبضت 

 (18/5/1384)اغالحي ايي آييي ًبهِ است.  37هَؾَع هبزُ 

 

 ـ ّيأتْبي ثسٍي هىلفٌس زض ذػَظ تؼييي هطخغ ضسيسگي ث33ِهبزُ 

ايي  34اتْبهْبي هسيطاى لجالً هطاتت ضا ثِ اقالع ًوبيٌسُ هَؾَع هبزُ 

 آييي ًبهِ ثطسبًٌس.

 
هطخغ ضسيسگي ثِ ايي لجيل پطًٍسُ ّب ثِ پيطٌْبز ًوبيٌسُ هَؾَع هبزُ  

 1ايي آييي ًبهِ ٍ تأييس ثبالتطيي همبم زستگبّْبي يبز ضسُ زض تجػطُ  34

ى هطثَـ يب ّيأتْبي هتطىل زض ايي آييي ًبهِ، ّيأت ثسٍي استب 2هبزُ 

 هطوع زستگبُ است.
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 فػل چْبضم ـ ّوبٌّگي ٍ ًظبضت 

 

ـ ثطاي ايدبز ّوبٌّگي ٍ ًظبضت ثط وبض ّيأتْب، ّط يه اظ ٍظيطاى 34هبزُ 

ايي آييي ًبهِ،  2هبزُ  1ٍ ثبالتطيي همبهبت زستگبّْبي يبز ضسُ زض تجػطُ 

هستمين ظيط ًظط آًبى فؼبليت يىٌفط ضا ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ ذَز ضا وِ ثكَض 

هي وٌس ثطاي ّوبٌّگي ّيأتْبي آى زستگبُ تؼييي ٍ ثِ سبظهبى اهَض 

 ازاضي ٍ استرساهي وطَض هؼطفي هي وٌٌس.

  

ـ ٍظبيف، اذتيبضات ٍ هسإليتْبي ّط يه اظ ًوبيٌسگبى هَؾَع 35هبزُ 

 ايي آييي ًبهِ ثِ ضطح ظيط است:  34هبزُ 

ثيي ّيأتْبي ٍظاضتربًِ يب سبظهبى ـ ثطگعاضي خلسِ ّبي ّوبٌّگي 1

 هتجَع زض فبغلِ ّبي ظهبًي هٌبست. 

ـ ثبظضسي اظ چگًَگي وبض ّيأتْبي هطثَـ زض تْطاى ٍ ضْطستبًْب ٍ تْيِ 2

گعاضش الظم ثطاي ٍظيط يب ثبالتطيي همبم زستگبُ هتجَع ثِ ٍيػُ زض 

هَاضزي وِ گعاضضي اظ ون وبضي ٍ غطؼ ٍضظي آًْب زضيبفت هي وٌٌس 

 سبل يه ًسرِ اظ آى ثِ ّيأت ػبلي ًظبضت.ٍ اض



42


  

ـ ًظبضت ثط فؼبليت ّيأتْب زض تْطاى ٍ ضْطستبًْب ٍ ضاٌّوبيي ٍ ّسايت ٍ 3

 آهَظش آًْب ثِ هٌظَض اخطاي ّطچِ غحيح تط لبًَى.

 

ـ ثطضسي غالحيت اػؿبي ّيأتْب ٍ گطٍّْبي تحميك ٍ اضسبل گعاضش 4

تطيي همبم زستگبُ هتجَع ٍ اظ هَاضز احتوبلي ػسم غالحيت ثِ ٍظيط يب ثبال

 ًيع ّيأت ػبلي ًظبضت. 

 

ـ اضائِ ًمكِ ًظطّب ٍ پيطٌْبزّبي ّيأتْب ثِ هطاخغ شيطثف ثطاي ضفغ 5

 اضىبلْب ٍ ثْجَز فؼبليت ّيأتْب.

  

ـ تْيِ گعاضضْبي هبّبًِ اظ وبض ّيأتْبي هطثَـ ٍ اضسبل آًْب ثِ ّيأت 6

 ضُ ضسُ ثِ هٌظَض:ػبلي ًظبضت ّوطاُ ثب يه ًسرِ اظ وليِ آضاي غبز

  

الف ـ خوغ ثٌسي ٍ تْيِ گعاضضْبي زٍضُ اي الظم ثطاي اقالع هسإالى 

 شيطثف.

  

ة ـ تدعيِ ٍ تحليل وبض ّيأتْب اظ ًظط ويفي ٍ ووي زض ذػَظ آثبض 

ًبضي اظ اخطاي غحيح ٍ زليك لبًَى زض اغالح ثبفت ًيطٍي اًسبًي 

 زستگبّْبي اخطايي.
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 ضاٌّوبيي ّيأتْب زض هَاضز لعٍم.ج ـ ثطضسي آضاي غبزض ضسُ ٍ 

 

ـ اًدبم پيگيطي الظم خْت ضفغ هطىالت ٍ ًيبظّبي هطثَـ ثِ تأهيي 7

 ًيطٍي اًسبًي ٍ تساضوبتي ّيأتْب ثطاي تسْيل زض وبض آًْب.

  

ـ ثطضسي ٍ تدعيِ ٍ تحليل ًتيدِ وبض ّيأتْب زض ٍظاضتربًِ يب سبظهبى 8

ليتْب زض سبلن سبظي هحيف هتجَع زض تْطاى ٍ ضْطستبًْب ٍ آثبض ايي فؼب

ازاضُ ّبي تبثغ ٍ اضسبل آًْب ثطاي ٍظيط يب ثبالتطيي همبم زستگبُ هتجَع ٍ 

 ّيأت ػبلي ًظبضت زض فبغلِ ّبي ضص هبُ ٍ يه سبلِ. 

ـ زازى پيطٌْبز ثِ ٍظيط يب ثبالتطيي همبم زستگبُ هتجَع خْت ايدبز ضؼجِ 9

تؼكيل وبض ثؼؿي اظ ضؼجِ ّب  يب ضؼجِ ّبيي اظ ّيأتْب زض هطاوع يب استبًْب يب

ثب تَخِ ثِ حدن ًيطٍي اًسبًي ٍاحسّبي هطثَـ ثِ هٌظَض پَضص هٌبست 

 زض وليِ ٍاحسّبي تبثغ ٍ ٍاثستِ.

  

ايي آييي  34ـ حؿَض هستمين زض خلسِ ّبي ًوبيٌسُ هَؾَع هبزُ 10

ًبهِ، خْت اقالع اظ آذطيي ًمكِ ًظطّب ٍ تأهيي ّوبٌّگي ّطچِ ثيطتط 

 بي هطثَـ. زض وبض ّيأتْ

ـ اضتجبـ ثب زيَاى ػسالت ازاضي ٍ توطوع ايي توبسْب زض هطوع، ثِ 11

 هٌظَض ايدبز ّوبٌّگي الظم ثب زيَاى هعثَض.
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زفتط »تجػطُ ـ ثطاي اًدبم ٍظبيف يبز ضسُ زض ايي هبزُ، زفتطي ثب ػٌَاى 

 2هبزُ  1زض ّط يه اظ زستگبّْبي هٌسضج زض تجػطُ « ّوبٌّگي ّيأتْب

 ايي آييي ًبهِ ايدبز هي ضَز. 34ظيط ًظط ًوبيٌسُ هَؾَع هبزُ آييي ًبهِ 

  

ـ وليِ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط، ّوچٌيي ٍاحسّبي ٍاثستِ 36هبزُ 

زستگبّْبي  34ثِ زستگبّْبي هطثَـ هىلفٌس ثب ًوبيٌسُ هَؾَع هبزُ 

 هتجَع، ّوىبضيْبي الظم ضا هؼوَل زاضًس.

  

هطوت اظ سِ   -لبًَى 22هَؾَع هبزُ  -« ّيأت ػبلي ًظبضت»ـ 37هبزُ 

ايي آييي ًبهِ ثِ پيطٌْبز زثيط ول  34ًفط اظ ثيي ًوبيٌسگبى هَؾَع هبزُ 

سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض ٍ تػَيت ّيأت ٍظيطاى ٍ يه 

ًوبيٌسُ اظ لَُ لؿبييِ ثِ ضيبست زثيط ول سبظهبى اهَض ازاضي ٍ 

 (11/9/1381))اغالحي وطَض تطىيل هي ضَز.  استرساهي

 

تجػطُ ـ آييي ًبهِ هطثَـ ثِ چگًَگي وبض ّيأت ػبلي ًظبضت ثِ تػَيت 

 ّيأت يبز ضسُ هيطسس.
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ـ ّيأتْبي هَؾَع لبًَى ٍ وليِ زستگبّْبي اخطايي وطَض 38هبزُ 

هىلفٌس ثب ّيأت ػبلي ًظبضت، ّوبٌّگي ٍ ّوىبضيْبي الظم ضا هؼوَل 

 ن الظم ضا زض اذتيبض ّيأت يبزضسُ لطاضزٌّس.زاضًس ٍ ٍزاض

ـ وليِ ّيأتْبي ضسيسگي وٌٌسُ هىلفٌس خْت غسٍض آضا اظ 39هبزُ 

فطهْبي هرػَغي وِ اظ قطف زفتط ّوبٌّگي ٍ ًظبضت ثط اهط ضسيسگي 

ثِ ترلفبت ازاضي )زثيط ذبًِ ّيأت ػبلي ًظبضت تْيِ ٍ اثالؽ هي ضَز 

 استفبزُ وٌٌس.

  

اًحالل ّيأتي تَسف ّيأت ػبلي ًظبضت هطاتت ثِ ـ زض غـَضت 40هبزُ 

اقالع ثبالتطيي همبم زستـگبُ هطثَـ هيطسس ٍ همبم هعثَض هَظف است 

ضٍظ ًسجت ثِ تطىيل ّيأت خسيس السام ٍ پطًٍسُ ّبي  30حساوثط ظطف 

 هطثَـ ضا خْت ضسيسگي ثِ آى ّيأت اضخبع ًوبيس.

  

ّيأتْبي هَؾَع ـ ثطاي ضسيسگي ثِ پطًٍسُ اتْبهي اػؿبي 41هبزُ 

لبًَى، ّيأت ػبلي ًظبضت حست هَضز يىي اظ ّيأتْبي  22هبزُ  1تجػطُ 

هَخَز ضا تؼييي وطزُ ٍ پطًٍسُ هَضز ًظط ضا ثِ آى ّيأت اضخبع هيىٌس ٍ 

 ّيأت تؼييي ضسُ هىلف ثِ ضسيسگي است.

  

 

 فػل پٌدن ـ سبيط همطضات
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ثبض، گعاضضي  ـ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط هىلفٌس ّط هبُ يه42هبزُ 

اظ فؼبليتْبي ذَز ضا وِ زاضاي تؼساز آضاي غبزض ضسُ ٍ پطًٍسُ ّبي 

تحت ضسيسگي ٍ هَؾَع ّبي قطح ضسُ است ّوطاُ ثب يه ًسرِ اظ 

ايي آييي ًبهِ زض زستگبُ  34آضاي غبزض ضسُ ثِ ًوبيٌسُ هَؾَع هبزُ 

هتجَع اضائِ زٌّس. ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًظط هستمط زض ّط استبى 

ظفٌس يه ًسرِ اظ گعاضش يبزضسُ ضا ثطاي اقالع استبًساض ثِ هَ

 استبًساضي هطثَـ اضسبل وٌٌس.

  

لبًَى، هستلعم تمبؾبي  11ـ ثطلطاضي همطضي يبز ضسُ زض هبزُ 43هبزُ 

وبضهٌس ٍ زض غيبة يب فَت اٍ، هستلعم تمبؾبي ٍضاث لبًًَي ٍي است وِ 

هطثَـ اًدبم هي  پس اظ ثطضسي ٍ يب تطريع ٍ تأييس ّيأت تدسيسًظط

سبل سي هطثَـ ثِ ظهبى غسٍض ضأي  50سبل سبثمِ ٍ  15پصيطز. هالن 

 است.

ـ ّيأت 1تجػطُ                                                                                       

تدسيسًظط ّط سبل يىجبض ٍؾغ هؼيطت ذبًَازُ ايي لجيل افطاز ضا ثطضسي 

َخِ ثِ ًتبيح ثطضسي، ًسجت ثِ لكغ يب وبّص يب افعايص وطزُ ٍ ثب ت

همطضي يبزضسُ ثب ضػبيت حساوثط همطض، تػوين همتؿي ضا اتربش وطزُ ٍ 

 گعاضش آى ضا ثِ ّيأت ػبلي ًظبضت اضسبل هيىٌس.



47


                                                                                                       

ـ همطضات هطثَـ ثِ ثطلطاضي حمَق ٍظيفِ زض هَضز ٍضاث، زض 2تجػطُ 

 هَضز افطاز ذبًَازُ وبضهٌس هٌفػل ًيع ثبيس ضػبيت ضَز.

  

ـ اػؿبي ّيأت ػبلي ًظبضت، ّيأتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت 44هبزُ 

ايي آييي ًبهِ ٍ وبضوٌبى زفتطّبي  34ازاضي، ًوبيٌسگبى هَؾَع هبزُ 

گي ثبظضسي ٍ ًظبضت ثط اهط ضسيسگي ثِ ترلفبت آًْب ٍ زفتط ّوبٌّ

ازاضي، اػؿبي گطٍّْبي تحميك ٍ ثبظضسْبي ّيـأت ػبلي ًظبضت، زض 

هستي وِ زض هـطبغل يبز ضسُ اًدبم ٍظيفِ هي وٌٌس اظ فَق الؼبزُ ضـغل 

% ثطذَضزاض هي ضًَس، 50اؾبفي ػالٍُ ثط فَق الؼبزُ خصة استحمبلي تب

% تدبٍظ ًوي 50ُ ضغل افطاز يبزضسُ اظ وِ زض ّطحبل هيعاى فَق الؼبز

 وٌس.

 

تجػطُ ـ هيعاى فَق الؼبزُ هعثَض ثب تَخِ ثِ حدن ٍ ٍظبيف ٍ هسئَليتْبي 

هحَل ضسُ ثب پيطٌْبز ضَضاي حمَق ٍ زستوعز ٍ تػَيت ّيأت ٍظيطاى 

 تؼييي هي ضَز.

                                                                                                        

ـ ّيأتْب هَظفٌس اسبهي ٍ هطرػبت اػؿبي اغلي ٍ ػلي الجسل ٍ 45هبزُ 

ايي آييي  34تغييطات آًْب ضا ّوَاضُ اظ قطيك ًوبيٌسگبى هَؾَع هبزُ 

 ًبهِ ثِ ّيأت ػبلي ًظبضت اػالم وٌٌس.
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ـ ازاضُ ّبي وبضگعيٌي هىلفٌس يه ًسرِ اظ احىبم وبضگعيٌي 46هبزُ 

هطثَـ ثِ وبضهٌساًي ضا وِ هحىَم ثِ ثبظًطستگي، ثبظ ذطيس، اذطاج يب 

اًفػبل زاين اظ ذسهبت زٍلتي هي ضًَس  ثِ سبظهبى اهَض ازاضي ٍ 

 استرساهي وطَض اضسبل وٌٌس.

  

هَضخ  275/ت 25227ـ ايي تػَيجٌبهِ خبيگعيي تػَيجٌبهِ ضوبضُ 47هبزُ 

هي ضَز. 16/7/1373
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 ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضيزستَضالؼول 

 29/8/78هَضخ  47784/11ثرطٌبهِ ضوبضُ 

 هػَة ّيئت ػبلي ًظبضت

 فػل اٍل: تؼبضيف ٍ وليبت

زؾتَضالٗول ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ هكتول ثط هدوَِٖ يَاثٍ ٍ  : 1هبزُ 

ه٣طضاتٖ اؾت ٦ِ زض ه٣بم ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ٦بضهٌس ٍ چگًَگٖ ضؾ٘سگٖ ٍ 

 قَز. ٦بض گطٞتِ هٖنسٍض ضإٔ ثِ 

  

ترلٝ ازاضٕ ٖجبضتؿت اظ اضت٧بة اٖوبل ٍ ضٞتبض ًبزضؾت تَؾٍ هؿترسم ٍ  : 2هبزُ 

ٖسم ضٖبٗت ًٓن ٍ اًًجبٌ ازاضٕ ٦ِ هٌحهط ثِ هَاضز هص٦َض زض ٢بًَى ضؾ٘سگٖ ثِ 

 قَز : ثبقس ٍ ثِ زٍ زؾتِ ٢هَض ٍ ت٣ه٘ط ت٣ؿ٘ن هٖ ترلٟبت ازاضٕ هٖ

 ٚ٘طٖوسٕ زض اًدبم ٍْبٗٝ ازاضٕ هحَلِالٝ ـ ٢هَض ٖجبضتؿت اظ ٦َتبّٖ 

 ة ـ ت٣ه٘ط ٖجبضتؿت اظ ٣ًى ٖوسٕ ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات هطثٌَ
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ٍْبٗٝ ازاضٕ اظ لحبِ اٗي زؾتَضالٗول اهَضٕ اؾت ٦ِ هؿترسم هلعم ثِ  : 3هبزُ 

اًدبم ٗب ضٖبٗت آًْب ثِ هَخت ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات ٍ زؾتَضات ٍ العاهبت قٛلٖ ٗب قطح 

 ثبقس. ٍْبٗٝ هٖ

  

ًبهِ  ، آٗ٘ي«٢بًَى»زض اٗي، زؾتَضالٗول ٢بًَى ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ  : 4زُهب

ّبٕ ضؾ٘سگٖ ثِ  ٍ ّ٘أت« ًبهِ اخطاٖٗ آٗ٘ي»اخطاٖٗ ٢بًَى ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ 

 قَز. ًبه٘سُ هٖ« ّ٘أت»ترلٟبت ازاضٕ 

  

هتْن، ٦بضهٌسٕ اؾت ٦ِ اضت٧بة ٥ٗ ٗب چٌس ترلٝ ازاضٕ اظ خبًت  : 5هبزُ 

ٗب ح٢َ٣ٖ ثِ اٍ ًؿجت زازُ قسُ ٍ پطًٍسُ ٍٕ زض ّ٘أت هُطح ٍ زض  ل ح٣٘٣ٖاقرب

 خطٗبى ثطضؾٖ ٍضؾ٘سگٖ ثبقس.

  

هترلٝ، ٦بضهٌسٕ اؾت ٦ِ پطًٍسُ ٍٕ ثِ لحبِ اضت٧بة ٥ٗ ٗب چٌس ترلٝ  : 6هبزُ 

  زض ّ٘أت هَضز ضؾ٘سگٖ ٢طاض گطٞتِ ٍ ترلٝ ٗب ترلٟبت اٍ تَؾٍ ّ٘أت

 گطزز. ٦ٌٌسُ احطاظ هٖ ضؾ٘سگٖ
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قب٦ٖ، قرم ح٣٘٣ٖ ٗب ح٢َ٣ٖ اؾت ٦ِ اضت٧بة ترلٝ ٗب ترلٟبتٖ ضا ثِ  : 7هبزُ 

٦بضهٌس ًؿجت زازُ ٍ هَئَ ضا ٦تجبً ثِ ّ٘أت ٗب زؾتگبُ هتجَٔ ٦بضهٌس اٖالم ًوَزُ 

 ثبقس.

  

٦ٌٌسُ اتْبم ثطإ زٞبٔ اظ ذَز ٗب  زل٘ل، ٖجبضت اظ اهطٕ اؾت ٦ِ هتْن ٗب اٖالم : 8هبزُ 

 ًوبٗس. تجٖ ثِ آى اؾتٌبز هٖاثجبت ترلٝ ثَُض ٦

  

قبّس، قرم ح٣٘٣ٖ اؾت ٦ِ اْْبضات ٗب گَاّٖ ٍٕ ثطإ اثجبت ٗب ضزّ  : 9هبزُ 

 اتْبم ٗب ٦و٥ زض ضزّ ٗب اثجبت آى يطٍضت زاقتِ ثبقس.

  

زٞبِٖ٘، ٖجبضت اؾت اظ زالٗل ٍ هساض٦ٖ ٦ِ ٦بضهٌس ٗب ًوبٌٗسُ اٍ زض ه٣بم   : 10هبزُ 

 ًوبٗس. ٦ٌٌسُ اضائِ هٖ ب اتْبهبت اًتؿبثٖ ٦تجبً ثِ ّ٘أت ضؾ٘سگٖزٞبٔ اظ ذَز ٗب ضزّ اتْبم ٗ

  

 

 

 ّب فػل زٍم : زض غالحيت ّيأت
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ثبقس. هگط  ثسٍٕ هطثٌَ هٖ ضؾ٘سگٖ اٍلِ٘ ثِ پطًٍسُ ٦بضهٌس هتْن ثب ّ٘أت : 11هبزُ 

ّبٕ ه٣طض زض هبزُ هعثَض  ٢بًَى ضأؾبً هدبظات 12زض هَضازٕ ٦ِ ه٣بهبت هٌسضج زض هبزُ 

٢بًَى ٦بضهٌساًٖ ضا ٦ِ هطت٧ت ٚ٘جت  17ًوبٌٗس ٍ ٗب ه٣بهبت هَئَ هبزُ  اٖوبل هٖضا 

 اًس اذطاج ًوبٌٗس.  ثِ ه٘عاى ه٣طض زض هبزُ هص٦َض قسُ

  

ٖبلٖ  ّب ثب ّ٘أت ٦ٌٌسُ ثِ ترلٟبت ازاضٕ اًٖبء ّ٘أت ضؾ٘سگٖ  تٗ٘٘ي ّ٘أت : 12هبزُ 

ًبهِ اظ ث٘ي  آٗ٘ي 33بز هبزُ ًٓبضت ٍ هطخٕ ضؾ٘سگٖ ثِ اتْبهْبٕ هسٗطاى ثب ضٖبٗت هٟ

 ّبٕ ثسٍٕ هَخَز زض زؾتگبُ هطثٌَ ذَاّس ثَز. ّ٘أت

  

 ًوبٗس : ّ٘أت تدسٗسًٓط زض هَاضز ظٗط قطٍٔ ثِ ضؾ٘سگٖ هٖ : 13هبزُ 

الٝ ـ زض هَاضزٕ ٦ِ ضإٔ ّ٘أت ثسٍٕ ٢بثل تدسٗسًٓط ثبقس ٍ ٦بضهٌس ْطٜ هْلت 

 ه٣طض ٢بًًَٖ ًؿجت ثِ آى زضذَاؾت تدسٗسًٓط ًوبٗس.

٢بًَى ثب تكر٘م ٍ هَا٣ٞت ٦تجٖ ه٣بهبت ٍ  12ة ـ هَاضز هَئَ ٢ؿوت اذ٘ط هبزُ 

 اقربل هص٦َض

 ٢بًَى 17هبزُ  1ثَزى ٚ٘جت ٍٕ، هَئَ تجهطُ  ج ـ ازٖبٕ ٦بضهٌس هجٌٖ ثط هَخِ

 ٖبلٖ ًٓبضت ّبٕ تدسٗسًٓط تَؾٍ زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ٗب ّ٘أت ز ـ ٣ًى آضاء ّ٘أت
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تَاًٌس ثِ ترلٟبت هٌسضج زض ٢بًَى، ضؾ٘سگٖ ٍ ًؿجت ثِ  هّٖب نطٞبً  ّ٘أت : 14هبزُ 

ّبٕ ه٣طض زض ٢بًَى ا٢سام ًوبٌٗس ٍ ح١  انساض ضإٔ ثطائت ٗب اٖوبل ٧ٖٗ اظ هدبظات

نسٍض ضإٔ ٚ٘ط اظ هَاضز هص٦َض ٗب اْْبضًٓط ًؿجت ثِ حبالت اؾترساهٖ ٦بضهٌس ٗب 

كبء ٍ نسٍض ضإٔ ضا ًحَُ اخطإ ه٣طضات اؾترساهٖ ٍ خجطاى يطض ٍ ظٗبى ثِ خبٕ اً

 ًساضز.

  

تكر٘م ٍ اًُجب٠ اتْبهبت اًتؿبثٖ ثِ ٦بضهٌساى ثب ترلٟبت هٌسضج زض ٢بًَى  : 15هبزُ 

ثب ّ٘أتٖ اؾت ٦ِ هَئَ ثِ آى اضخبٔ قسُ اؾت ٍ چٌبًچِ ٖل٘طٚن اضخبٔ پطًٍسُ، ثِ 

تكر٘م ّ٘أت هطثٌَ اتْبم اظ ههبز١ٗ ترلٟبت هٌسضج زض ٢بًَى ًجبقس، ً٘بظٕ ثِ 

 34ٖ ًجَزُ ٍ پطًٍسُ ضا هرتَهِ ٍ هطاتت ضا ثِ اَالٔ ًوبٌٗسُ هَئَ هبزُ ضؾ٘سگ

 ضؾبًس. ًبهِ هٖ آٗ٘ي

  

ّب زض نالح٘ت آًْب  زض هَاضزٕ ٦ِ ضؾ٘سگٖ ثِ پطًٍسٓ اضخبٖٖ ثِ ّ٘أت : 16هبزُ 

ًجَزُ ٍ اتْبم اًتؿبثٖ ثِ ٦بضهٌس نطٞبً اظ ههبز١ٗ خطائن ٖوَهٖ ثَزُ ثبقس ّ٘أت هطثٌَ 

ًوبٗس تب اظ آى َط١ٗ ثِ هطاخٕ شٗهالح  اهَض ازاضٕ زؾتگبُ اٖالم هٖ هطاتت ضا ثِ

 ٢ًبٖٗ خْت ضؾ٘سگٖ اضؾبل قَز.
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ّ٘أت تدسٗسًٓط نطٞبً ثِ ترلٝ ٗب ترلٟبتٖ ٦ِ زض هطحلِ ضؾ٘سگٖ ثسٍٕ  : 17هبزُ 

 ًوبٗس. اؾت، ضؾ٘سگٖ هٖ هَضز ح٧ن ٢طاض گطٞتِ

تب ظهبى ضؾ٘سگٖ ثِ اٖتطاو : چٌبًچِ ٦بضهٌس پؽ اظ نسٍض ضإٔ ّ٘أت ثسٍٕ  تجهطُ

هطت٧ت ترلٝ خسٗسٕ ثكَز، ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٝ ٗب ترلٟبت خسٗس ٦بضهٌس، زض 

ثبقس ٍلٖ زضنَضت٧ِ٘ زض هطحلِ ضؾ٘سگٖ ّ٘أت  نالح٘ت ّ٘أت ثسٍٕ شٗطثٍ هٖ

هص٦َض، ترلٝ خسٗسٕ اظ هتْن گعاضـ گطزز ّ٘أت  ثسٍٕ ٍ ٢جل اظ نسٍض ضإٔ ّ٘أت

بى ثب ترلٝ ٗب ترلٟبت ٢جلٖ ثب ضٖبٗت ؾ٘ط هطاحل تَاًس ثِ ترلٝ خسٗس ّوعه ثسٍٕ هٖ

 ضؾ٘سگٖ زض ٥ٗ پطًٍسُ ضؾ٘سگٖ ًوبٗس.

  

 فػل سَم : ضطٍع ثِ ضسيسگي

ّبٕ ثسٍٕ ٗب تدسٗسًٓط زضنَضت ق٧بٗت ٗب اٖالم اقربل اٖن اظ  ّ٘أت : 18هبزُ 

ٖبلٖ  اضثبة ضخَٔ، هطزم ٗب ٦بضهٌساى، هسٗطاى، ؾطپطؾتبى ازاضٕ، ثبظضؾبى ّ٘أت

٢بًَى، زٞبتط ثبظضؾٖ ٍ پبؾرگَٖٗ  17ٍ  12ه٣بهبت ٍ اقربل هٌسضج زض هَاز ًٓبضت، 

ثِ ق٧بٗبت، ؾبظهبى ثبظضؾٖ ٦ل ٦كَض ٍ ّوچٌ٘ي زض هَاضز ٣ًى ضإٔ تَؾٍ زَٗاى 

 ًوبٌٗس. ًٓبضت حؿت هَضز قطٍٔ ثِ ضؾ٘سگٖ هٖ ٖسالت ازاضٕ ٗب ّ٘أت ٖبلٖ

 ٘أت الظم ً٘ؿت.: ضٖبٗت ؾلؿلِ هطاتت ازاضٕ زض اٖالم ترلٝ ثِ ّ 1 تجهطُ

 ٦ٌٌسُ، هبًٕ ضؾ٘سگٖ ّ٘أت ًرَاّس ثَز. : اًهطاٜ قب٦ٖ ٗب اٖالم 2 تجهطُ
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 فػل چْبضم : ًحَُ ضسيسگي

ّب هٌَْٟس هَاضز اتْبم ضا هكرهبً ٍ ثِ نَضت ٦تجٖ ثِ ٦بضهٌس اثال٘  ّ٘أت : 19هبزُ 

نطاحتبً زض  ضٍظ هْلت ثطإ زٞبٔ آًْب هٌَٓض ًوبٌٗس. اٗي اهط ثبٗس 10ٍ اظ تبضٗد اثال٘ 

 ٞطم اثال٘ ٢٘س گطزز.

٦ٌٌسُ زض نَضت ت٣بيبٕ ٦بضهٌس ٗب ًوبٌٗسُ اٍ )ثب زضزؾت  : ّ٘أت ضؾ٘سگٖ 1 تجهطُ

زاقتي ٦ٍبلتٌبهِ اظ زٞبتط اؾٌبز ضؾوٖ( ثبٗس هساض٤ الظم ضا زض اذت٘بض ٍٕ ٢طاض زّس. 

 هٌبٌ ٖول ذَاّس ثَز.  ثٌسٕ قسُ تكر٘م ّ٘أت زضذهَل اؾٌبز َج٣ِ

تَاًس ثِ هٌَٓض اضائِ زٞبِٖ٘ ذَز اظ ّ٘أت  ضهٌس هتْن ٗب ًوبٌٗسُ ٍٕ هٖ: ٦ب 2 تجهطُ

هطثٌَ ت٣بيبٕ توسٗس هْلت ًوبٗس. زض اٗي هَضز اتربش تهو٘ن ثب ّ٘أت اؾت ٍ زض 

 ضٍظ تدبٍظ ًرَاّس ٦طز. 5ّطحبل هست توسٗس اظ 

  

 زٞبِٖ٘ ثبٗس ثِ ظثبى ٞبضؾٖ ًَقتِ ٍ حبٍٕ ٧ًبت ظٗط ثبقس : : 20هبزُ 

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگٖالٝ ـ 

 ة ـ آذطٗي ا٢بهتگبُ قرم

 ج ـ ش٦ط ازلِ ٍ هَاضزٕ ٦ِ هتْن ثطإ ضز اتْبم ٗب اتْبهبت اًتؿبثٖ الظم زاضز
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 ز ـ تهبٍٗط هساض٤ هَضز اؾتٌبز

 ّـ ـ اهًبء

: زض هَاضز ٗبزقسُ زض اٗي هبزُ چٌبًچِ ٣ًبٗهٖ ٍخَز زاقتِ ثبقس، ّ٘أت ثِ ََض  تجهطُ

 5اظ تبضٗد ٍنَل، ثِ هتْن اثال٘ ٍ اظ تبضٗد اثال٘ ثِ هست  ضٍظ ٦10تجٖ حسا٦ثط ْطٜ 

زّس تب ٣ًبٗم ضا ضٕٞ ًوبٗس. ٖسم ضٕٞ ٣ًبٗم تَؾٍ هتْن زض  ضٍظ زٗگط ثِ اٍ هْلت هٖ

هست ٗبز قسُ ٗب ٖسم ت٣سٗن زٞبِٖ٘ زض هْلت ه٣طض هبًٕ ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ ًرَاّس 

 ثَز.

  

حًَضٕ ٍ ٗب تكر٘م ّ٘أت ثطإ زضنَضت ت٣بيبٕ هؿترسم ثطإ زٞبٔ  : 21هبزُ 

حًَض ٍٕ، ّ٘أت هَْٝ اؾت تبضٗد ٍ هحل ضؾ٘سگٖ ضا ثِ ََض ٦تجٖ ثِ اَالٔ هتْن 

 ٗب ًوبٌٗسُ ٍٕ ثطؾبًس.

: ٢ٍت خلؿِ ثبٗس ََضٕ هٗ٘ي قَز ٦ِ ٞبنلِ ث٘ي اثال٘ ٢ٍت حًَض زض خلؿِ ثِ  تجهطُ

 ضٍظ ًجبقس. 3هتْن ٍ ضٍظ خلؿِ ٦وتط اظ 

  



57


٦ٌٌسُ اتْبم ضا  ّ٘أت خْت اذص تَي٘حبت، حًَض اٖالم زض هَاضزٕ ٦ِ : 22هبزُ 

الظم ثساًس. ثسٍى حًَض هتْن اظ ٍٕ زَٖت ثِ ٖول ذَاّس آٍضز ٍ ّ٘أت زضنَضت 

 ٦ٌٌسُ زضذَاؾت ًوبٗس. تَاًس هساض٤ هَضز ً٘بظ ضا اظ اٖالم لعٍم هٖ

  

 فػل پٌدن : ضسيسگي ثِ زاليل

طًٍسُ ٦بضهٌس زض ّ٘أت تحت انل ثط ثطائت اؾت. ثٌبثطاٗي چٌبًچِ پ : 23هبزُ 

ضؾ٘سگٖ ثبقس ثبٗس اظ َط١ٗ ا٢بهِ زالٗل هؿتٌس ٍ ضؾ٘سگٖ ثِ آًْب ٍ ضٖبٗت ه٣طضات 

نَضت ح٧ن ثِ ثطائت ٦بضهٌس نبزض  ثَزى ٍٕ احطاظ گطزز. زض ٚ٘طاٗي هطثٌَ هترلٝ

 ذَاّس قس.

  

ًوبٗس، زل٘ل ّطگبُ ٦بضهٌسٕ ا٢طاض ثِ ٢ٍَٔ ترلٝ ٗب ترلٟبت ه٣طض زض ٢بًَى  : 24هبزُ 

زٗگطٕ ثطإ ثجَت آى الظم ً٘ؿت. ا٢طاض هَئَ اٗي هبزُ اٖن اظ قٟبّٖ ٍ ٦تجٖ اؾت. 

ا٢طاض قٟبّٖ اؾت ٢ٍتٖ ٦ِ زض خطٗبى ضؾ٘سگٖ زض خلؿِ ّ٘أت ثِ ٖول آٗس ٍ ٦تجٖ 

٦ِ زض ٧ٖٗ اظ اؾٌبز ٗب زٞبِٖ٘ ٦بضهٌس ثِ ّ٘أت اْْبض قسُ ثبقس. ثِ ّط  اؾت زض نَضتٖ

 ٦تجٖ ٍ قٟبّٖ ثبٗس ثِ اهًبء ا٢طاض٦ٌٌسُ ضؾ٘سُ ثبقس. تطت٘ت ا٢طاض اٖن اظ

 : ا٢طاض ثبٗس نطٗح ٍ ضٍقي ثبقس. 1 تجهطُ
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: اخجبض ٍ ا٦طاُ ثِ ا٢طاض هؤٌَ ٍ هطت٧ج٘ي ثِ ٌَٖاى هتْن ثِ ّ٘أت هٗطٖٞ  2 تجهطُ

 ذَاٌّس قس.

  

ّطگبُ اؾٌبز ٗب اَالٖبتٖ ٦ِ هطثٌَ ثِ هَضز ترلٝ اًتؿبثٖ اؾت زض  : 25هبزُ 

ّبٕ زٍلتٖ ٗب ثب٧ًْب ٗب  بٕ زؾتگبُ زٍلتٖ هتجَٔ ٦بضهٌس ٗب ؾبٗط زؾتگبٍُاحسّ

ّب ٗب ًْبزّبٕ ا٣ًالة اؾالهٖ ٗب هإؾؿبتٖ ٦ِ ثب ؾطهبِٗ زٍلت تأؾ٘ؽ ٍ ازاضُ  قْطزاضٕ

تَاًس آًْب ضا هُبلجِ ٍ هالحِٓ ًوبٗس ٍ ٍاحسّب ٍ  هٖ  قًَس هَخَز ثبقس ّ٘أت هٖ

هساض٤ ٍ اؾٌبز هَضز ً٘بظ ضا ثِ ّ٘أت  ّبٕ هطثٌَ ه٧لٌٟس زض اؾطٔ ٢ٍت زؾتگبُ

 ٦ٌٌسُ اضؾبل ٦ٌٌس. زضذَاؾت

ثٌسٕ قسُ تبثٕ ه٣طضات ٍ يَاثٍ  : تحَٗل اؾٌبز ٍ هساض٤ هحطهبًِ ٍ َج٣ِ تجهطُ

 هطثٌَ ذَاّس ثَز.

  

 2اٗي زؾتَضالٗول ْطٜ هست  25ٖسم اٖالم پبؾد هطاخٕ هص٦َض زض هبزُ  : 26هبزُ 

 سم نسٍض ضإٔ ًرَاّس ثَز.هبُ هَخجٖ ثطإ ت٢َٝ ضؾ٘سگٖ ٍ ٖ

  

ّطگبُ هتْن زض ح٘ي ضؾ٘سگٖ ٗب زٞبِٖ٘ ذَز ثطإ ضزّ ٗب اًٗبح اتْبم ٗب  : 27هبزُ 

چگًَگٖ ٢ٍَٔ ترلٝ ت٣بيب ًوبٗس ٗب ّ٘أت الظم ثساًس ٦ِ قَْز اَالٖبت ذَز ضا زض 
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اذت٘بض ّ٘أت ٢طاض زٌّس، آًبى ثِ ّ٘أت زَٖت ٍ اْْبضاتكبى اؾتوبٔ ذَاّس قس. 

 گطزًس. ٖسم حًَض ثطإ ثبض زٍم ثطإ ازإ قْبزت زَٖت هٖزضنَضت 

: ّ٘أت اظ ّط٥ٗ اظ قَْز ٍ هُلٗ٘ي ثَُض خساگبًِ ٍ ثسٍى حًَض هتْن  1 تجهطُ

ًوبٗس ٍ اْْبضات آًْب زض ّوبى خلؿِ ٌٖ٘بً زض نَضتدلؿِ ٢٘س ٍ ثِ اهًبء  تح١٘٣ هٖ

 ضؾس. اْْبض٦ٌٌسگبى هٖ

ضا ٍازاض ثِ ازإ قْبزت ًوبٗس ٍ چٌبًچِ قبّس  تَاًس ثِ ظٍض قبّس : ّ٘أت ًوٖ 2 تجهطُ

ٗب هُلٕ اظ حًَض ثٗس اظ احًبض زٍم ٗب اْْبض زض نَضت حًَض اهتٌبٔ ًوبٗس، اٗي 

 قَز. هطحلِ اظ ضؾ٘سگٖ حصٜ هٖ

  

ّ٘أت ٖالٍُ ثط ضؾ٘سگٖ ثِ زالٗل هَضز اؾتٌبز هتْن ٗب قب٦ٖ، ّطگًَِ  : 28هبزُ 

٣٘٣ت زض ظهٌِ٘ اتْبم الظم ثبقس ثِ ٖول ذَاّس تح١٘٣ ٗب ا٢ساهٖ ٦ِ ثطإ زؾت٘بثٖ ثِ ح

 آٍضز.

  

آٍضٕ زالٗل، اًدبم ثطضؾْ٘بٕ الظم، ت٧و٘ل پطًٍسُ اتْبهٖ ٍ  ثِ هٌَٓض خوٕ : 29هبزُ 

ّبٕ تح١٘٣  تَاًٌس اظ گطٍُ ٗب گطٍُ ّب هٖ ، ّ٘أت ؾبظٕ آى خْت َطح زض ّ٘أت آهبزُ

ّبٕ  ٍ حُِ٘ نالح٘ت گطٍُ اؾتٟبزُ ًوبٌٗس ًحَُ اًتربة، قطاٍٗ اًٖبء گطٍُ ٍ حسٍز



61


ًبهِ اخطاٖٗ آى اؾت، ٖسم اؾتٟبزُ ّ٘أت اظ  تح١٘٣ ثِ تطت٘ت ه٣طض زض ٢بًَى ٍ آٗ٘ي

 گطٍُ تح١٘٣ هبًٕ ضؾ٘سگٖ ثِ پطًٍسُ اضخبٖٖ ٍ انساض ضإٔ ًرَاّس ثَز.

  

٦ٌٌسُ هؿتلعم  ّطگبُ ضؾ٘سگٖ ثِ اتْبم ٦بضهٌس ثِ تكر٘م ّ٘أت ضؾ٘سگٖ : 30هبزُ 

قَز ٍ ّ٘أت زض اٗي ٢ج٘ل  ضقٌبؾٖ ثبقس، هَضز ثِ ٦بضقٌبؾٖ اضخبٔ هٖاؾتٟبزُ اظ ًٓط ٦ب

 هَاضز ًٓط٦بضقٌبؾٖ ضا هَضز تَخِ ٍ هسًٓط ثطإ نسٍض ضإٔ ٢طاض ذَاّس زاز.

: ّ٘أت ثبٗس ٦بضقٌبؼ ضا اظ ث٘ي ٦ؿبًٖ ٦ِ زاضإ نالح٘ت زض ضقتِ هطثٌَ ثِ  1 تجهطُ

 هَئَ اؾت اًتربة ًوبٗس.

٦ٌس ًٓط ذَز ضا ثِ  اؾت زض هست ه٣طض ٦ِ ّ٘أت تٗ٘٘ي هٖ: ٦بضقٌبؼ هَْٝ  2 تجهطُ

ََض ٦تجٖ ثِ ّ٘أت ت٣سٗن زاضز هگط ا٧ٌِٗ هَئَ اظ اهَضٕ ثبقس ٦ِ اْْبضًٓط زض آى 

هست ه٘ؿّط ًجبقس. زض اٗي نَضت ثِ ت٣بيبٕ ٦بضقٌبؼ، ّ٘أت هْلت هٌبؾت زٗگطٕ ضا 

 ٌبؼ ثبٗس نطٗح ثبقس.٦ٌس. زض ّط حبل اْْبضًٓط ٦بضق تٗ٘٘ي ٍ ثِ ٦بضقٌبؼ اٖالم هٖ

  

زضنَضتٖ ٦ِ ق٧بٗت قب٦ٖ ٍا٢ٖٗ ًجَزُ ٍ زض خطٗبى ضؾ٘سگٖ هتْن زض  : 31هبزُ 

٢بًَى هَضز ت٣ٗ٘ت  8هبزُ  4ّ٘أت تجطئِ گطزز، قب٦ٖ ثِ ٌَٖاى هترلّٝ زض اخطإ ثٌس 

 ٢طاض ذَاّس گطٞت.
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 فػل ضطن : هست ضسيسگي

ح زض ّ٘أت ثبٗس ؾطٕٗ ٍ زض تح٣٘٣بت ه٣سهبتٖ ٍ ت٧و٘ل پطًٍسُ خْت َط : 32هبزُ 

 ٦َتبّتطٗي هست هو٧ٌِ اًدبم قَز.

  

حسا٦ثط هست ضؾ٘سگٖ ّط ّ٘أت ثِ پطًٍسُ هتْن اظ تبضٗد اضخبٔ ٗب ٍنَل  : 33هبزُ 

ّب هٌَْٟس تطت٘جبت  ثبقس ٍ ّ٘أت هبُ هٖ پطًٍسُ ٗب اٖالم اتْبم تب ظهبى نسٍض ضإٔ ؾِ

 الظم ضا زض اٗي ظهٌِ٘ اتربش ًوبٌٗس.

زض هَاضز ذبل ٦ِ ضؾ٘سگٖ ً٘بظهٌس هست ث٘كتطٕ ثبقس حسا٦ثط ٥ٗ هبُ ثِ :  1 تجهطُ

گطزز ل٧ي زض اٗي ٢ج٘ل هَاضز هطاتت ٍ ازلِ الظم ثبٗس  هْلت ه٣طض زض اٗي هبزُ اٞعٍزُ هٖ

 ًبهِ اخطاٖٗ ثطؾس. آٗ٘ي 34حؿت هَضز ثِ اَالٔ ًوبٌٗسُ هَئَ هبزُ 

ًگبضٕ هحؿَة قسُ ٍ هَئَ ا ّب زض هْلت ه٣طض ؾْل : ٖسم ضؾ٘سگٖ ّ٘أت 2 تجهطُ

 ٢بًَى ٢بثل پ٘گ٘طٕ ذَاّس ثَز. 22ثطاؾبؼ هبُ 

اٗي  49: تبضٗد قطٍٔ ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبتٖ ٦ِ اظ َط١ٗ نٌس٠ٍ هَئَ هبزُ  3 تجهطُ

 ّب ذَاّس ثَز. گطزز، اظ ظهبى ثجت زض زٞبتط ّ٘أت ًبهِ ٍانل هٖ آٗ٘ي
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ّبئٖ ٦ِ ثِ  ّوچٌ٘ي ضؾ٘سگٖ ّبئٖ ٦ِ َٞضٗت زاقتِ ثبقس زض هَضز پطًٍسُ : 34هبزُ 

ّبٕ ؾبظهبى ثبظضؾٖ ٦ل ٦كَض ٗب زٞبتط ثبظضؾٖ ٍ پبؾرگَئٖ ثِ  زًجبل گعاضـ

گ٘طز ّ٘أت هَْٝ اؾت ذبضج اظ ًَثت ثِ آًْب ضؾ٘سگٖ ًوَزُ ٍ  ق٧بٗبت نَضت هٖ

 ضإٔ الظم ضا نبزض ًوبٗس.

بالتطٗي : تكر٘م َٞضٗت اهط زض ٚ٘ط اظ اٖالهبت ؾبظهبى ثبظضؾٖ ٦ل ٦كَض ٗب ث تجهطُ

 ثبقس. ًبهِ اخطاٖٗ هٖ آٗ٘ي 34ه٣بم زؾتگبُ شٗطثٍ ثب ًوبٌٗسُ هَئَ هبزُ 

  

ًبهِ اخطاٖٗ آى ٗب  هَاٖسٕ ضا ٦ِ ٢بًَى ضؾ٘سگٖ ثِ ترلٟبت ازاضٕ ٗب آٗ٘ي : 35هبُ 

اٗي زؾتَضالٗول تٗ٘٘ي ًوَزُ اؾت چٌبًچِ ضٍظ آذط هَٖس، ههبزٜ ثب ضٍظ تُٗ٘ل 

 اٍل٘ي ضٍظ ٦بضٕ ازاضٕ ثٗس اظ تُٗ٘ل ذَاّس ثَز.ازاضات ثبقس ضٍظ آذط هَٖس، 

  

ّبٕ ه٣طض، ضٍظ اثال٘ ٍ اٖالم خعء هست هحؿَة  زض احتؿبة هْلت : 36هبزُ 

 قَز. ًوٖ

  

 

 فػل ّفتن : تَلف ضسيسگي يب اخطاي ضأي لكؼي غبزضُ
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 گطزز. َٞت هتْن هَخت ت٢َٝ ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ هٖ : 37هبزُ 

اظ ا٣ًًبء هْلت تدسٗسًٓط َٞت ًوبٗس پطًٍسُ هرتَهِ ٍ  ّطگبُ ٦بضهٌس ٢جل : 38هبزُ 

گطزز ٍ ضإٔ  حبلت اؾترساهٖ ٍٕ اظ تبضٗد َٞت ثِ حبلت ٢جل اظ نسٍض ضإٔ ثطهٖ

 گًَِ تأث٘طٕ زض ٍيٗ٘ت ٍٕ ًرَاّس زاقت. ّ٘أت ثسٍٕ ّ٘چ

  

زضنَضتٖ ٦ِ ٦بضهٌس هترلٝ زض حبلتٖ اظ حبلتْبٕ اؾترساهٖ ثبقس ٦ِ  : 39هبزُ 

ٖبلٖ ًٓبضت گعاضـ  ضإٔ ٢ُٖٗ زضثبضٓ ٍٕ هو٧ي ًجبقس، هطاتت ثِ ّ٘أتاخطإ َٞضٕ 

 قسُ ٍ ضإٔ نبزضقسُ ً٘ع ثِ هحى حهَل اه٧بى اخطا ذَاّس قس.

  

« ظ»ٍ « ز» ، «ج»زضنَضتٖ ٦ِ ٦بضهٌس زض ََل تحول هدبظاتْبٕ ثٌسّبٕ  : 40هبزُ 

رساهٖ ٢بًَى َٞت قَز اٖوبل هدبظاتْبٕ ٗبزقسُ هت٢َٝ قسُ ٍ حبلت اؾت 9هبزُ 

 قَز. ٦بضهٌس اظ ظهبى َٞت ثِ حبلت ٢جل اظ تٗ٘٘ي هدبظات اٖبزُ هٖ

: زض احتؿبة ح٠َ٣ ٍِْٟ٘ ٍضاث ٦بضهٌساى هَئَ اٗي هبزُ، هدبظاتْبٕ اٖوبل  تجهطُ

 قسُ هٌَٓض ًرَاّس قس.
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 فػل ّطتن : غسٍض ضأي

اًكبء ٍ نسٍض ضإٔ ّ٘أت پؽ اظ ضؾ٘سگٖ زض آذطٗي خلؿِ ٍ زض ٚ٘بة  : 41هبزُ 

 گ٘طز ٍ ثبٗس ثِ اهًبء ّ٘أت ثطؾس. ْن نَضت هٖهت

  

ضإٔ نبزضُ ثبٗس حبٍٕ زالٗل، هؿتٌسات ٍ هَاز ٢بًًَٖ ٦ِ ثطاؾبؼ آًْب  : 42هبزُ 

ثَزى ضإٔ ٍ  ّب هٌَْٟس ٢ُٖٗ ٗب ٢بثل پػٍّف ضإٔ نبزض قسُ اؾت، ثبقس ّوچٌ٘ي ّ٘أت

 هحل زضٗبٞت زضذَاؾت تدسٗسًٓط ضا زض ٍض٢ٔ ضإٔ زضج ًوبٌٗس.

  

 هَاضز ٢هَض اظ ٦ّٟ٘٘بت هرِّٟٟ هدبظات هحؿَة ذَاّس قس. : 43هبزُ 

  

ّبٕ ثسٍٕ ٗب آضإ  اٖوبل هدبظات قسٗستط ًؿجت ثِ آضإ ٚ٘ط٢ُٖٗ ّ٘أت : 44هبزُ 

ثبقس هگط آ٧ًِ  ٖبلٖ ًٓبضت هدبظ ًوٖ قسُ تَؾٍ زَٗاى ٖسالت ازاضٕ ٗب ّ٘أت ٣ًى

ّبٕ هدسز  ض ضؾ٘سگٖهؿتٌسات ٗب هساض٤ خسٗس ٚ٘ط اظ هَاضز ثطضؾٖ قسُ ٢جلٖ ز

 ثسؾت آٗس.
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ثبقس  پصٗط هٖ ّب نطٞبً زض هَاضز ظٗط اه٧بى انالح ٗب تٛ٘٘ط آضإ ٢ُٖٗ ّ٘أت : 45هبزُ 

: 

زض هَاضزٕ ٦ِ ّ٘أت نبزض٦ٌٌسُ ضإٔ ثِ ا٦ثطٗت آضاء تكر٘م زّس ٦ِ هٟبز  -الٝ

 ثبقس. ح٧ن نبزضقسُ اظ ًٓط هَاظٗي ٢بًًَٖ )ثِ لحبِ ق٧لٖ ٗب هبَّٕ( هرسٍـ هٖ

ـ ّطگبُ ترلٝ ٦بضهٌس ٌَٖاى ٧ٖٗ اظ خطاٗن هٌسضج زض ٢بًَى هدبظات اؾالهٖ ضا  ة

ً٘ع زاقتِ ثبقس ٍ هطخٕ ٢ًبئٖ ح٧ن ثطائت ٍٕ ضا نبزض ًوبٗس ٍ ّ٘أت ثب ا٦ثطٗت آضاء 

 ًٓط ثط انالح ٗب تٛ٘٘ط ضإٔ ذَز زاقتِ ثبقس.

اهط ثبٗس ثِ : زض ّط نَضت زض هَاضز هٌسضج زض ثٌسّبٕ الٝ ٍ ة اٗي هبزُ اٗي  تجهطُ

 ٖبلٖ ًٓبضت ضؾ٘سُ ثبقس. تأٗ٘س ّ٘أت

  

 فػل ًْن : ًمؽ يب اثكبل ضأي

 ّب زض هَاضز ظٗط هتهَض اؾت : ٣ًى ٗب اثُبل آضاء ٢ُٖٗ ّ٘أت : 46هبزُ 

٢بًَى،  7الٝ ـ هَاضزٕ ٦ِ ّ٘أت ٗب ٧ٖٗ اظ اًٖبٕ آى ثِ زالٗل هٌسضج زض هبزُ 

 نالح٘ت ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ ًساقتِ ثبقس.

 ٢بًَى ًجَزُ ثبقٌس. 6ّب ٍاخس قطاٍٗ ه٣طض زض هبزُ  اًٖبٕ ّ٘أتة ـ 
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ثَزى آًْب ثبثت  ج ـ ضإٔ ّ٘أت هؿتٌس ثِ اؾٌبز ٍ هساض٦ٖ ثبقس ٦ِ پؽ اظ نسٍض خٗلٖ

 قسُ ثبقس.

٦ٌٌسُ  ز ـ پؽ اظ نسٍض ضإٔ، اؾٌبز ٍ هساض٦ٖ ثسؾت آٗس ٦ِ زل٘ل ح٣بً٘ت زضذَاؾت

ٍ هساض٤ ٗبز قسُ زض خطٗبى ضؾ٘سگٖ ه٧تَم ٗب ث٘گٌبّٖ هتْن ثبقس ٍ ثبثت قَز اؾٌبز 

 ٦ٌٌسُ ًجَزُ اؾت. هبًسُ ٍ ٗب زضاذت٘بض هتْن ٗب ّ٘أت ضؾ٘سگٖ  ٗب هَٟٛل

ّب ضا  ٢بًَى، آضاء ٢ُٖٗ نبزضُ تَؾٍ ّ٘أت 21زَٗاى ٖسالت ازاضٕ زض اخطإ هبزُ   ّـ ـ

 ٣ًى ًوبٗس.

بل تجٗ٘ى زض ٖبلٖ ًٓبضت ثِ لحبِ ٖسم ضٖبٗت ٢بًَى ٗب اٖو هَاضزٕ ٦ِ ّ٘أت -ٍ 

اخطإ ٢بًَى ٗب ثجَت ٚطو هدطهبًِ اظ َط١ٗ هطخٕ ٢ًبٖٗ نبلحِ زض هَضز آضاء 

٢بًَى( ٗب هَاضز زٗگطٕ ٦ِ ثٌب ثِ ههبلحٖ يطٍضٕ  22هبزُ  2نبزضُ )هَئَ تجهطُ 

 تكر٘م زّس.

 ظ ـ ضإٔ ّ٘أت زض ذبضج اظ هَاٖس ٍ هْلت ه٣طض نبزض قسُ ثبقس.

گطزز پطًٍسُ هتْن زض  ٢ُٖٗ ٣ًى ٗب اثُبل هٖ : زض ٦لِ٘ هَاضزٕ ٦ِ آضاء 1 تجهطُ

قَز هدسزاً هَضز ضؾ٘سگٖ ٍ نسٍض ضإٔ ٢طاض  ّ٘أتٖ ٦ِ حؿت ه٣طضات تٗ٘٘ي هٖ

 ذَاّس گطٞت.
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ّبٕ هُطٍحِ ضأؾبً ضؾ٘سگٖ  تَاًس زضذهَل پطًٍسُ : ّ٘أت ٖبلٖ ًٓبضت هٖ 2 تجهطُ

 هَئَ ضا هرتَهِ اٖالم ًوبٗس.

 فػل زّن : سبيط همطضات

ثبقس ٍ تب  آثبض ٍ تبضٗد اخطإ ضإٔ اظ تبضٗد اثال٘ ضإٔ ٢ُٖٗ ثِ ٦بضهٌس هٖ : 47هبزُ 

آى ظهبى ٍيٗ٘ت اؾترساهٖ ٍٕ حؿت ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات هطثٌَ ذَاّس ثَز هگط آ٧ًِ 

آى آهبزُ ثِ ذسهت قسُ ٗب هطت٧ت ترلّٝ ٚ٘جت  ٢3بًَى ٍ تجهطُ  13زض اخطإ هبزُ 

 قسُ ثبقس.

ٌٟس پطًٍسُ ٍ ٍيٗ٘ت هٗ٘كتٖ اٞطازٕ ضا ٦ِ زض ّبٕ تدسٗسًٓط هَّْ ّ٘أت : 48هبزُ 

٦ٌٌس، ثطضؾٖ ًوَزُ ٍ زضنَضت  ٢بًَى ت٣بيبٕ ثط٢طاضٕ هؿتوطٕ هٖ 11اخطإ هبزُ 

 ثَزى ًؿجت ثِ ثط٢طاضٕ ه٣طضٕ هص٦َض ا٢سام ًوبٌٗس.  ٍاخس قطاٍٗ

ّبي زٍلتي ٍ  ّب، هإسسبت ٍ ضطوت ّطيه اظ ٍظاضتربًِ :49هبزُ 

ّبي هَخَز ذَز  هىلّفٌس زض وليِ سبذتوبىّبي هطوَل لبًَى  زستگبُ

ثبضس، غٌسٍق ذبغي خْت  وِ هحل هطاخؼِ هطزم ٍ اضثبة ضخَع هي

ّبي الظم ضا زضذػَظ هحل  اػالم ترلف آًبى ًػت ًوبيٌس ٍ اقالػيِ

هطاخؼِ ٍ افطاز پبسرگَ ٍ چگًَگي زضيبفت ٍ ضسيسگي ثِ ترلفبت اضثبة 

اي  ّب ّفتِ ايي غٌسٍق ضخَع ٍ هطزم زض هؼطؼ زيس آًبى لطاض زٌّس.

 ّب هَضز ثطضسي لطاض ذَاّس گطفت. ثبض تَسف ّيأت ثبظ ٍ ضىَائيِ يه
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: ضىبيبت فبلس ًبم ٍ ًطبًي ٍ اهؿبي ضبوي لبثل ضسيسگي ًرَاّس  تجػطُ

  ثَز.

ّب  ّبٖٗ ٦ِ ٢جل اظ اخطإ اٗي زؾتَضالٗول ثِ ّ٘أت ضؾ٘سگٖ ثِ پطًٍسُ : 50هبزُ 

ٗب زض زؾت ضؾ٘سگٖ اؾت ثِ تطت٘ت ه٣طض زض اٗي اضخبٔ ٍ ثِ آًْب ضؾ٘سگٖ ًكسُ 

 زؾتَضالٗول نَضت ذَاّس گطٞت.

تجهطُ زض زٍٗؿت ٍ چْلو٘ي خلؿِ هَضخ  23هبزُ ٍ  50اٗي زؾتَضالٗول هكتول ثط 

االخطاء  ٖبلٖ ًٓبضت تهَٗت قسُ اؾت، ٍ ثطإ ٦لِ٘ ّ٘أتْب الظم ّ٘أت 4/8/78

 ثبقس. هٖ

 

 


