
 آئيٓ ٔبِٗ تبؿيؾ ِغاکؼ سضِبت آِجٛالٔؾ سوٛم

  تؼبعيف1ِبصٖ 

كٛص وٗ ثوٛعت كجبٔٗ عٚػٜ ٚ عجك ضٛاثظ ٚ ِمغعات  ِغاوؼ سضِبت آِجٛالٔؾ سوٛهٝ ثٗ ِغاوؼٜ اعالق ِٝ- 1-1

 (ِٛافمت اهٌٛٝ، پغٚأٗ تبؿيؾ ِـئٛي فٕٝ)ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ پؾ اػ اسظ ِجٛػ٘بٜ لبٔٛٔٝ 
. گغصص ثب ٘ضف اعائٗ سضِبت آِجٛالٔؾ تبؿيؾ ِٝ

٘بٜ لبٔٛٔٝ ٘ـتٕض وٗ پؾ اػ توٛيت وّيـيْٛ تلشين اِٛع پؼكىٝ  پغٚأٗ تبؿيؾ ٚ ِـئٛي فٕٝ، پغٚأٗ- 1-2

 لبْٔٛ ِغثٛعٗ ثٗ ِمغعات اِٛع پؼكىٝ، صاعٚيٝ، ِٛاص سٛعصٔٝ ٚ آكبِيضٔٝ تٛؿظ ٚػاعت ثٙضاكت، 20ِٛضٛع ِبصٖ 

صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ جٙت فؼبٌيت ٘غ ِغوؼ هبصع ٚ ثغاؿبؽ لبْٔٛ ثبػآِٛػٜ آِٛػف ِضاَٚ جبِؼٗ پؼكىٝ ولٛع 
. گغصص ٘بٜ ِغثٛعٗ تّضيض ِٝ پغٚأٗ

٘بٜ ػٍَٛ  تٛإٔض صع هٛعت تبييض ِؼبٚٔت صعِبْ صألگب٘ٙب ٚ يب صألىضٖ ِغاوؼ سضِبت آِجٛالٔؾ سوٛهٝ ِٝ- 1-3

. پؼكىٝ صع ؿغاؿغ ولٛع عجك ضٛاثظ ٚ ِمغعات ايٓ ٔٙبص٘ب ِجبصعت ثٗ دًّ ٚ ٔمً ثيّبعاْ ّٔبيٕض

. ِغاوؼ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ دك تٙيٗ صاعٚ، تجٙيؼات، ِؼغفٝ پغؿتبع ٚ غيغٖ عا ٔضاعٔض- تجوغٖ 

كغايظ ػِّٛٝ ِٛؿؾ، ِـئٛي فٕٝ - 2ِبصٖ 

تبثؼيت جّٙٛعٜ اؿالِٝ ايغْ - اٌف 

ِتضيٓ ثٗ يىٝ اػ اصيبْ عؿّٝ ولٛع - ة 

اعائٗ گٛا٘ٝ ػضَ ؿٛء پيليٕٗ ويفغٜ - ج 

اعائٗ گٛا٘ٝ تٕضعؿتٝ ٚ ػضَ اػتيبص - ص 

اعائٗ گٛا٘ٝ پبيبْ سضِت ٔظبَ ٚظيفٗ يب ِؼبفيت اػ آْ - ٖ 

كغح ٚظبيف : 3ِبصٖ 

دًّ ٚ ٔمً ثيّبعاْ ٚ ِوضِٚيٓ اػ ٚادض صعِبٔٝ ثٗ ِٕؼي ٚ ثبٌؼىؾ، دًّ ٚ ٔمً ثيّبعاْ ثيٓ ِغاوؼ صعِبٔٝ ٚ يب اػ - 3-1

كٙغؿتبْ ثٗ كٙغؿتبْ صيگغ 

٘بٜ پؼكىٝ پيق ثيّبعؿتبٔٝ ثغ اؿبؽ ِمغعات جبعٜ ِؼبٚٔت صعِبْ صألىضٖ يب صألىضٖ  اعائٗ سضِت فٛعيت- 3-2

ػٍَٛ پؼكىٝ 

. ِغاوؼ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ ثٗ ٘يچ ٚجٗ دك دًّ جـض عا ٔضاعٔض: تجوغٖ

٘بٜ تٙيٗ كضٖ  ٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ عجك فغَ اعؿبي آِبع فؼبٌيتٙبٜ ِغوؼ ثٗ عٛع ِب٘يبٔٗ ثٗ صألگبٖ يب صألىضٖ- 3-3

صألىضٖ ثب ّ٘بٕ٘گٝ اٚعژأؾ ولٛع / تٛؿظ صألگبٖ 

اٜ ٚ اساللٝ وغوٕبْ  عػبيت وٍيٗ كئْٛ دغفٗ- 3-4

سغٚج آِجٛالٔؾ اػ ِغاوؼ سضِبت آِجٛالٔؾ سوٛهٝ ٚ تغصص صع ؿغخ كٙغ ثبيض ثغ اؿبؽ ِبِٛعيت دًّ ثيّبع - 3-5

. ثبكض ٚ اؿتفبصٖ اػ آِجٛالٔؾ صع ؿبيغ ِٛاعص غيغ ِٛجٗ ِّٕٛع ِٝ (صاكتٓ ثغگٗ ِبِٛعيت ثب ػِبْ ِلشن)ثٛصٖ 

٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ  صع ٕ٘گبَ ثغٚػ دٛاصث غيغِتغلجٗ ايٓ ِٛؿـبت ِٛظف ثٗ ّ٘ىبعٜ ثب صألگب٘ٙب يب صألىضٖ- 3-6

. ثبكٕض سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ ِٝ

ضٛاثظ تبؿيؾ، ٚ كغايظ استوبهٝ ِٛؿؾ ٚ ِـئٛي فٕٝ : 4ِبصٖ 



پغٚأٗ تبؿيؾ ثغاٜ اكشبم دميمٝ صاعاٜ دضالً ِضعن تذويٍٝ وبعكٕبؿٝ صع گغٖٚ پؼكىٝ ٚ پيغاپؼكىٝ - 4-1

. گغصص  عؿيضٖ ثبكض هبصع 20ِٝوٗ هالديت آٔٙب ثٗ توٛيت وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ تلشين اِٛع پؼكىٝ ِٛضٛع ِبصٖ 

ثغاٜ اكشبم دمٛلٝ يب كغوتٙب، كغوت تؼبٚٔٝ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ صع هٛعتٝ وٗ صع اؿبؿٕبِٗ - 1تجوغٖ 
ٔبِٗ ثبكض،   ايٓ آئي4ٓ ِبصٖ 1ثيٕٝ كضٖ ثبكض ٚ ِضيغ ػبًِ آْ ٚاجض كغايظ ثٕض  كغوت أجبَ وبع٘بٜ صعِبٔٝ پيق

. گغصص پغٚأٗ تأؿيؾ هبصع ِٝ

. گغصص ثٗ ٘غ ِتمبضٝ ٚاجض كغايظ ٚ هالديت فمظ پغٚأٗ تبؿيؾ يه ِغوؼ اػغب ِٝ- 2تجوغٖ 

ٔٙبص٘ب ٚ ِٛؿـبت صٌٚتٝ، ثيّبعؿتبٔٙبٜ سوٛهٝ ٚ صعِبٔگب٘ٙبٜ كجبٔٗ عٚػٜ تذت ػٕٛاْ كشويت - 3تجوغٖ 
. تٛأض صعسٛاؿت تبؿيؾ ِغاوؼ سضِبت آِجٛالٔؾ ّٔبيٕض دمٛلٝ ِٝ

پغٚأٗ ِـئٛي فٕٝ ثٕبَ پؼكه ػِّٛٝ ٚ يب پؼكه ِتشون پؾ اػ توٛيت وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ تلشين اِٛع - 4-2

ٚ دضٛع ِـئٛي فٕٝ صع ٔٛثتٙبٜ وبعٜ . گغصص  لبْٔٛ ثب عػبيت ؿبيغ ضٛاثظ ٚ ِمغعات هبصع 20ِٝپؼكىٝ ِٛضٛع ِبصٖ 

. ِمغع اٌؼاِيـت

٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ؿغاؿغ  ِضعن ِتمبضيبْ ٚاجض كغايظ تبؿيؾ پؾ اػ ثغعؿٝ اػ ؿٜٛ صألگب٘ٙب ٚ صألىضٖ- 4-3
ولٛع جٙت عغح ِٛضٛع ِٛافمت اهٌٛٝ صع وّيـيْٛ تلشين اِٛع پؼكىٝ ثٗ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف 

. گغصص پؼكىٝ اعؿبي ِٝ

پؾ اػ هضٚع ِٛافمت اهٌٛٝ ٚ تٕظيُ لغاع صاص تبؿيؾ ِٛؿؾ اؿت ظغف ِضت يه ؿبي پؾ اػ اسظ ِجٛػ - 4-4

ٔـجت ثٗ تٙيٗ ِذً ِٕبؿت، تجيٙؼات، سغيض ٚ ِؼغفٝ آِجٛالٔؾ اؿتبٔضاعص ِؼغفٝ يه ِـئٛي فٕٝ ٚاجض كغايظ ٚ 
٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ  ٘ب ٚ صألىضٖ صيگغ وبعوٕبْ فٕٝ ٚ اصاعٜ الضاَ ٚ ِغاتت عا ثٗ صألگبٖ

. طيغثظ اػالَ ّٔبيض

 (لغاع صاص تبؿيؾ)عجك لغاع صاص ِٕؼمضٖ  (دضاوثغ يه ؿبي)ثضيٙٝ اؿت صع هٛعتيىٗ ِٛؿؾ صع ِضت ِمغع - تجوغٖ 

 لبْٔٛ تلىيً ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ِوٛة جٍـٗ 8ٔبِٗ اجغائٝ ِبصٖ  الضاَ ّٕٔبيض عجك آئيٓ
.  ِٛافمت اهٌٛٝ اػ صعجٗ اػتجبع ؿبلظ سٛا٘ض كض28/11/66 ٘ئيت ٚػيغاْ ٚ اهالدبت ِٛعر 26/6/1365

٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ِغاتت  پؾ اػ تٙيٗ اِىبٔبت ٚ تبييض ٚ اعؿبي ِضاعن ِغثٛعٗ اػ ؿٜٛ صألگب٘ٙب ٚ صألىضٖ- 4-5
 لبْٔٛ ِغغح ٚ پؾ اػ توٛيت، پغٚأٗ تبؿيؾ ٚ 20فٛق صع وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ تلشين اِٛع پؼكىٝ ِٛضٛع ِبصٖ 

. هبصع سٛا٘ض كض (٘ب اصاعٖ وً هضٚع پغٚأٗ)ِـئٛي فٕٝ تٛؿظ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ 

جٙت هضٚع پغٚأٗ تبؿيؾ، آِجٛالٔـٙب اػ ؿٜٛ وبعكٕبؿبْ اصاعٖ وً اٚعژأؾ ولٛع ٚ ٔيؼ ِؼبٚٔت فٕٝ - 4-6

. گغصص عإّ٘بيٝ ٚ عإٔضگٝ ثبػصيض ٚ وبعت ِؼبيٕٗ عجٝ ٚ فٕٝ هبصع ِٝ

اػتجبع وبعتٙبٜ ِؼبيٕٗ عجٝ ٚ فٕٝ اػ تبعيز هضٚع ثٗ ِضت يه ؿبي ثٛصٖ ٚ تّضيض آْ ِٕٛط ثٗ تبييض ِجضصًا : تجوغٖ
. ثبكض گظاعٜ ِٝ آِجٛالٔـٙب اػ ؿٜٛ اٚعژأؾ ولٛع ٚ ِؼبٚٔت عإّ٘بيٝ ٚ عإٔضگٝ ٚ اِٛع دًّ ٚ ٔمً ٚ كّبعٖ

پغٚأٗ تبؿيؾ پؾ اػ تبييض هالديت ِـئٛي فٕٝ ٚ توٛيت وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ تلشين اِٛع پؼكىٝ ِٛضٛع - 4-7
. گغصص  هبصع 20ِِٝبصٖ 

پؾ اػ اسظ پغٚأٗ تبؿيؾ ٚ ِـئٛي فٕٝ ٚ اسظ وبعت ِؼبيٕٗ عجٝ ٚلتٝ آِجٛالٔـٙب، ِغاتت تٛؿظ صألگبٖ يب - 4-8
گظاعٜ  گظاعٜ ثٗ ِؼبٚٔت عإّ٘بٜ ٚ عإٔضگٝ ٚ اِٛع دًّ ٚ ٔمً ٚ كّبعٖ صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ِغثٛعٗ جٙت كّبعٖ

. اػالَ سٛا٘ض كض

ثبيـت ثب اعالع صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ  أتشبة ٔبَ ٚ تؼٛيض ػٕٛاْ ِغوؼ ٚ يب ٘غ گٛٔٗ جبثجبيٝ ِىبْ ِغوؼ ِٝ- 4-9

. ٘ب ثبكض پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ ٚ تبييض اصاعٖ وً هضٚع پغٚأٗ

عػبيت وٍيٗ ضٛاثظ ٚ ِمغعات ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ اػ ؿٜٛ ِغاوؼ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ -4-10
اٌؼاِيـت ٚ صع هٛعت تشٍف اػ ضٛاثظ ٚ ِمغعات ثب توٛيت وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ تلشين اِٛع پؼكىٝ عجك ِٛاعص تشٍفبت 

. گغصص ثب ايلبْ ثغسٛعص ِٝ

اٜ تٛؿظ وبعوٕبْ ضغٚعيـت ٚ ِـئٛي فٕٝ ِٛظف ثٗ دضٛع صع ؿبػبت  عػبيت وٍيٗ كئْٛ اساللٝ ٚ دغفٗ- 4-11

. فؼبٌيت ِغوؼ ٚ ِـئٛي پبؿشگٛيٝ ثٗ وٍيٗ اِٛع فٕٝ سٛا٘ض ثٛص



٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ  ٔظبعت ثغ ػٍّىغص وٍيٗ ِغاوؼ سضِبت آِجٛالٔؾ سوٛهٝ ثغػٙضٖ صألگب٘ٙب ٚ يب صألىضٖ- 4-12

. ثبكض ِٝ

٘غ گٛٔٗ جبثجبيٝ ِذً ِغوؼ، تغييغ ِٛؿؾ ٚ يب ِـئٌٛيٓ فٕٝ، ثبيض ثب اعالع ٚ ِٛافمت صألگبٖ ٚ يب صألىضٖ - 4-13
.  ثبكض20ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ ؿپؾ توٛيت وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ تلشين اِٛع پؼكىٝ ِٛضٛع ِبصٖ 

ثبيـت ِغاتت عا ثٗ اعالع  صع هٛعتيىٗ ِٛؿؾ ثٗ صاليٍٝ لوض تؼغيً ٚ يب أذالي ِغوؼ عا صاكتٗ ثبكض ِٝ- 4-14
صألگبٖ ٚ يب صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ عؿبٔضٖ تب اػ آْ عغيك جٙت عغح صع وّيـيْٛ 

. ٘ب اعجبع ّٔبيٕض(اصاعٖ وً هضٚع پغٚأٗ)لبٔٛٔٝ ثٗ ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ 

ِـئٛي فٕٝ ِٛظف اؿت صع هٛعت غيجت دضاوثغ ثٗ ِضت ؿٗ ِبٖ ٔـجت ثٗ ِؼغفٝ جبٔليٓ ٚاجض كغايظ ثٗ - تجوغٖ 

.  صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ الضاَ ّٔبيٕض

ضٛاثظ ٚ كغايظ ِىبْ، تجٙيؼات، آِجٛالٔؾ ٚ ٍِؼِٚبت ِغثٛعٗ، ٔيغٜٚ أـبٔٝ - 5ِبصٖ 

: ثبكض كغايظ ؿبستّبٔٝ ِغوؼ ثٗ كغح ػيغ ِٝ- 5-1

- كيغاػ - ثبيـت صع يىٝ اػ سيبثبٔٙبٜ اهٍٝ كٙغ ٚالغ كضٖ ٚ فبهٍٗ صٚ ِغوؼ صع كٙغ٘بٜ تٙغاْ  ِذً ِغوؼ ِٝ: اٌف

 ويٍِٛتغ ٚ صع ؿبيغ كٙغ٘ب ثب ٔظغ ٘ئيت عئيـٗ صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ 5ِلٙض دضالً - تجغيؼ - اهفٙبْ 

. گغصص تؼييٓ ِٝ

٘ب ٚ ٔيؼ ثٗ هٛعت يه ٚادض  ؿبستّبْ ِغوؼ ثبيض صاعاٜ اِىبٔبت ثٙضاكتٝ ٚ فٕٝ ِٕبؿت، ِذً پبعويٕگ اتِٛجيً: ة
. ثبكض (عؿّٝ)ِـتمً ٍِىٝ يب اؿتيجبعٜ 

 تٛؿظ 118 ؿبػتٗ وٗ، اػالَ كّبعٖ تٍفٓ ِٛعص ٔظغ ثٗ ِغوؼ اعالػبت كٙغٜ 24تشوين دضالً يه سظ تٍفٓ : ج
. صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ِغثٛعٗ هٛعت سٛا٘ض گغفت

ٔوت صائّٝ تبثٍٜٛ ِغوؼ سضِبت آِجٛالٔؾ سوٛهٝ عجك ِتٓ ِٕضعج صع پغٚأٗ تبؿيؾ : ص

 اعبق جٙت وبعوٕبْ، اعتجبعبت، اؿتغادت، صؿتلٛيٝ ٚ تٛاٌت، أجبع صاعٚيٝ 6ؿبستّبْ ِغوؼ ثبيض دضالً صاعاٜ : ٖ
. اٚعژأؾ ٚ لـّت پظيغف ٚ ِضاعن پؼكىٝ ثبكض

صاكتٓ تبييضيٗ اػ اصاعٖ اِبوٓ ٔيغٜٚ أتظبِٝ : ٚ

: ثبكض كغايظ آِجٛالٔؾ ٚ ٍِؼِٚبت ٚ تجٙيؼات آِجٛالٔؾ ثٗ كغح طيً ِٝ- 5-2

.  صؿتگبٖ آِجٛالٔؾ اؿتبٔضاعص ثغ عجك اؿتبٔضاعص اٚعژأؾ ولٛع2صاعا ثٛصْ دضالً : اٌف

.  ؿبي ثيلتغ ٔجبيض گظكتٗ ثبكض5اػ تبعيز ؿبست آِجٛالٔؾ دضاوثغ : ة

ٚجٛص كيلٗ دبئً ثيٓ وبثيٓ ثيّبع ٚ اعبق عإٔضٖ : ج

صعج ٔبَ ِغوؼ صع صٚ عغف ثضٔٗ آِجٛالٔؾ : ص

 (تٙٛيٗ)صاعا ثٛصْ ٘ٛاوق : ٖ

ثغأىبعص ثبثت ٚ ِتذغن، هٕضٌٝ جٙت پغؿتبع ثيّبع : ٚ

ؿبولٓ، وپـٛي اوـيژْ ثب ِبِٔٛتغ، صؿتگبٖ فلبع سْٛ ٚ گٛكٝ، آِجٛثگ، آتً فٍؼٜ ٚ )صاعا ثٛصْ تجيٙؼات عجٝ : ػ
چٛثٝ، ِذً آٚيؼؿغَ، جؼجٗ وّىٙبٜ اٌٚيٗ ثب ٍِؼِٚبت آْ ٔظيغ ؿغٔگ يىجبع ِوغف، گبػ اؿتغيً، گبعٚ، ٌٛوٛپالؿت، 

 (اٌىً، ثتبصيٓ)ايغٜٚ، پٛآع ٚ ِٛاص ضض ػفٛٔٝ وٕٕضٖ 

چغاؽ لٖٛ، ليچٝ، عٕبة، پتٛ، وٌٛغ ٚ ثشبعٜ، پغٚژوتٛع : ح



ٔوت آژيغ ٚ ػالئُ اسجبعٜ : ط

ٔوت تؼغفٗ ِوٛة ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ صع صاسً آِجٛالٔؾ : ن

ِؼغفٝ يه ٔفغ تىٕيـيٓ فٛعيتٙبٜ پؼكىٝ، ثيٙٛكٝ، پغؿتبع ٚ يب صيپٍُ ثٙيبعٜ ٚ يه ٔفغ عإٔضٖ ثٗ اػاء ٘غ - 5-3
صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ )ثغصاعٜ ثٗ  صؿتگبٖ آِجٛالٔؾ، صع ٘غ كيفت وبعٜ ٚ يه ٔفغ تٍفٕچٝ، صع ِغدٍٗ ثٙغٖ

. ضغٚعيـت (پؼكىٝ ِغثٛعٗ

ِٛظفٕض وٗ صع والؿٙبٜ آِٛػكٝ ِغثٛط ثٗ ٚضؼيتٙبٜ اٚعژأؾ وٗ اػ  (سضِٗ آِجٛالٔؾ)ٔيغٚ٘بٜ ػٍّيبتٝ - تجوغٖ 

كٛص كغوت ّٔٛصٖ ثضيٙٝ اؿت پؾ اػ اسظ ِضعن  ٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ِلشن ِٝ عغف صألگب٘ٙب يب صألىضٖ
ٚ ِجٛػ اكتغبي ثٗ وبع ايٓ اكشبم، اسظ ِضعن لجٌٛٝ اػ ايٓ صٚعٖ . ّٔبيٕض لجٌٛٝ ِجٛػ اكتغبي ثىبع صعيبفت ِٝ

. ثبكض آِٛػكٝ ِٝ

ثبيـت ثغ اؿبؽ  ِضاعن ِغثٛط ثٗ تبئيض هالديت افغاص ِتمبضٝ تبؿيؾ ٚ ِـئٌٛيت فٕٝ ايٓ ِغاوؼ ِٝ- 5-4

٘بٜ  صألىضٖ/  ثٗ ّ٘غاٖ گٛا٘ٝ ػضَ اػتيبص اػ عغيك ِؼبٚٔت صعِبْ صألگب٘ٙب 14/11/77ن ِٛعر /24900ثشلٕبِٗ 
 ثٗ اصاعٖ وً هضٚع پغٚأٗ اعؿبي 20ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ طيغثظ صع وّيـيْٛ لبٔٛٔٝ ِٛضٛع ِبصٖ 

. گغصص

سغيض آِجٛالٔؾ جضيض ثٗ ٘غ كىً ٚ ػٕٛاْ ثٗ ػٙضٖ ِغوؼ ثٛصٖ ٚ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ صع ايٓ - 5-5

. سوٛم ٘يچگٛٔٗ تؼٙض ِبٌٝ ٔشٛا٘ض صاكت

وٍيٗ ِغاوؼ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ وٗ صع دبي دبضغ ثب ِجٛػ عؿّٝ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ - 5-6
ثبيـت  ٔبِٗ ٍِؼَ ثٗ عػبيت ِٕضعجبت آْ ثٛصٖ ٚ ِٝ ثبكٕض ثالفبهٍٗ پؾ اػ توٛيت ٚ اثالؽ ايٓ آييٓ ِلغٛي فؼبٌيت ِٝ

٘بٜ جضيض لبٔٛٔٝ الضاَ ّٔبيٕض ٚ ِتشٍفيٓ، اػ ؿٜٛ صألگبٖ ٚ يب صألىضٖ ػٍَٛ پغكىٝ ِغثٛعٗ  جٙت صعيبفت پغٚأٗ

. وغصٔض ٚ اٚعژأؾ ولٛع ثٗ ِمبِبت طيوالح لضبيٝ ِؼغفٝ ِٝ

پغٚأٗ ) ِبٖ پؾ اػ توٛيت ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِجٛػ، 6ثبكٕض دضاوثغ صع ِضت  ِغاوؼ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ ِىٍف ِٝ- تجوغٖ 
٘بٜ هبصع كضٖ  ثضيٙٝ اؿت پؾ اػ أمضبٜ ِضت تؼييٓ كضٖ پغٚأٗ. ٔبِٗ عا اسظ ّٔبيٕض ِٕضعج صع آييٓ (ِـئٛي فٕٝ

. گغصص لجٍٝ صع سوٛم ِغاوؼ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ اػ ؿٜٛ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ثبعً اػالَ ِٝ

تشٍفبت : 6ِبصٖ 

صع هٛعتيىٗ صاعٔضٖ پغٚأٗ تبؿيؾ ٚ يب ِـئٛي فٕٝ ِٛؿـٗ آِجٛالٔؾ سوٛهٝ اػ ضٛاثظ ٚ ِمغعات ِفبص اٌؼاِبت ٚ 

. ٔبِٗ تشغٝ ّٔبيض ثٗ ٔذٛ ػيغ ثب ايلبْ ثغسٛعص سٛا٘ض كض ٚظبيف ِٛضٛع آئيٓ

صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت - تظوغ كفب٘ٝ ثب لض ِٛضٛع صع هٛعت جٍـٗ ثبػعؿٝ ِذً تٛؿظ صاتلگبٖ - 6-1

ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ طيغثظ 

اسغبع وتجٝ تٛؿظ صألگبٖ ٚ صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ ِغثٛعٗ - 6-2

صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚ سضِبت ثٙضاكتٝ صعِبٔٝ ٚ تأئيض اصاعٖ / تؼغيً ؿٗ ِب٘ٗ ِغوؼ ثب صع سٛاؿت صألگبٖ - 6-3

٘ب  وً هضٚع پغٚأٗ

 20٘بٜ ِغثٛعٗ آْ تٛؿظ وّيـيْٛ تلشيوٝ اِٛع پؼكىٝ ِٛضٛع ِبصٖ  تؼغيً صائُ ِٛؿـٗ ٚ اثغبي پغٚأٗ- 6-4

لبْٔٛ 

 لبْٔٛ ِغثٛط ثٗ ِمغعات اِٛع پؼكىٝ، صاعٚئٝ ٚ ِٛاص سٛعصٔٝ ٚ آكبِيضٔٝ ِوٛة 24ٔبِٗ ثٗ اؿتٕبص ِبصٖ  ايٓ آئيٓ)

 (.توٛيت گغصيض.....  تجوغٖ صع تبعيز 10 ثٕض ٚ 33 ِبصٖ ٚ 6٘بٜ ثؼضٜ آْ، ِلتًّ ثغ   ٚ اهالدي1334ٗ

صوتغ ِذّض فغ٘بصٜ 

ٚػيغ 

 


