پیوست  -2كنوانسیون كنترل دخانیات
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به كنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل
دخانیات
قٳاضٺ:
326/155838
ٲٹضخ1384/8/14:
خٷاب آ٢اي ز٦تط ٲحٳٹز احٳسيٶػاز
ضياؾت ٲحتطٰ خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
اليحٻ اٮحا ٠زٸٮت خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ چاضچٹب ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٦ٻ اظ ؾٹي
زٸٮت تٻ قٳاضٺ  31944/61241ٲٹضخ  1383/10/21تٻ ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي ت٣سيٱ ٸ زض خٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ ي٧كٷثٻ ٲٹضخ
ٲدٯؽ

1384/4/5

تهٹية

ٖيٷاً

قسٺ

ٸ

تٻ

زٮي٭

ايطاز

ٶ٫ٽثاٴ

قٹضاي

تٻ

( )2

تٷس

ٲازٺ

( )27آٴ ٸ تطاؾاؼ ان٭ ي٧هس ٸ زٸاظزټٱ (٢ )112اٶٹٴ اؾاؾي خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٻٲدٳٕ تكريم ٲهٯحت ٶٓاٰ اضؾا ٬ٸ
ٶٓط ٲدٯؽ ٖيٷاً تٻ تهٹية آٴ ٲدٳٕ ضؾيس ،زض اخطاي ان٭ ي٧هس ٸ تيؿت ٸ ؾٹٰ (٢ )123اٶٹٴ اؾاؾي خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٻ
پيٹؾت اضؾا ٬ٲي٪طزز.
ضئيؽ ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٚ -الٲٗٯي حسازٖاز٬
قٳاضٺ1384/8/25 48073
ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي
٢اٶٹٴ اٮحا ٠زٸٮت خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ چاضچٹب ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٦ٻ زض خٯؿٻ
ٖٯٷي ضٸظ ي٧كٷثٻ ٲٹضخ پٷدٱ تيطٲاٺ ي٧ٽعاض ٸ ؾيهس ٸ ټكتاز ٸ چٽاض ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي تهٹية ٸ زض تاضيد  1384/8/7تٷس
( )2ٲازٺ ( )27آٴ ٖيٵ ٲهٹتٻ ٲدٯؽ تٻ تهٹية ٲ دٳٕ تكريم ٲهٯحت ٶٓاٰ ضؾيسٺ ٸ َي ٶاٲٻ قٳاضٺ  326/155838ٲٹضخ
 1384/8/14ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٸان٭ ٪طزيسٺ اؾت ،تٻ پيٹؾت خٽت اخطاء اتال٘ ٲي٪طزز.
ضئيؽ خٳٽٹض  -ٲحٳٹز احٳسي ٶػاز

٢اٶٹٴ اٮحا ٠زٸٮت خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ چاضچٹب ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذاٶيات
ٲازٺ ٸاحسٺ  -تٻ زٸٮت خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اخاظٺ زازٺ ٲي قٹز تٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ چاضچٹب ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ٲٹضز ٦ٷتط٬
زذاٶيات

تٻ

قطح

پيٹؾت

تا

اٖالٲيٻ

تٹييحي

ظيط

ٲٯح١

٪طزز

ٸ

اؾٷاز

آٴ

ضا

تٹزيٕ

ٶٳايس.

اٖالٲيٻ تٹييحي :اٮحا ٠تٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ چاضچٹب ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٲؿتٯعٰ پصيطـ ٦ٷٹاٶؿيٹٶٽاي
ٲٷسضج

زض

٦ٷٹاٶؿيٹٴ

اذيطاٮص٦ط

تسٸٴ

َي

ٲطاح٭

تهٹية

زض

خٳٽٹضي

اؾالٲي

ايطاٴ

ٶٳيتاقس.

تثهطٺ -1پصيطـ زاٸضي ٲٹيٹٔ تٷس ( )2ٲازٺ (٦ )27ٷٹاٶؿيٹٴ ٞٹ ٠اٮص٦ط تٹؾٍ زٸٮت خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲٷٹٌ تٻ ضٖايت ان٭

(٢ )139اٶٹٴ اؾاؾي خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ذٹاټستٹز.
تثهطٺ -2ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي تٻ ٖٷٹاٴ ٲؿإٸ٦ ٬ٷتط ٬زذاٶيات ٲٹيٹٔ ٲازٺ (٦ )5ٷٹاٶؿيٹٴ ٲٹْ ٝاؾت
ضاټثطزټاي ٲٯي ،خاٲٕ ٸ ټٳٻ خاٶثٻ اي ضا تطاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات تٷٓيٱ ٸ اخطاء ٶٳايس ٸ تٻ َٹض ازٸاضي آٶٽا ضا ٲٹضز تاظٶ٫طي ٢طاض زټس
ٸ تطاي ضؾيسٴ تٻ ايٵ ټس ٜتا ټٳاټٷ٫ي زؾت٫اټٽاي اخطايي ،تطٶاٲٻ ټاي آٲٹظقي ٸ اخطايي ضا تطاي ٦اټف ٲهط ٜزذاٶيات تٻ
ٲطحٯٻ اخطاء ٪صاضز .ٸظاضت ياز قسٺ ٲؿإٸٮيت تٷٓيٱ ٮٹايح ٸ ٲ٣طضات الظٰ ضا تطاي تح ١٣اټسا٦ ٜٷٹاٶؿيٹٴ ٸ ت٣سيٱ آٶٽا تٻ ٲطاخٕ
شيضتٍ تط ٖٽسٺ ذٹاټس زاقت

تؿٱ اهلل اٮطحٳٵ اٮطحيٱ

٦ٷٹاٶؿيٹٴ چاضچٹب ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذاٶيات

ٲ٣سٲٻ
اًٖاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ؛
تا ٖعٰ ضاؾري ٦ٻ تطاي اٸٮٹيت زازٴ تٻ ح ١ذٹز زض ظٲيٷٻ ح ّٟتٽساقت ٖٳٹٲي زاضٶس؛
تا تٹخٻ تٻ ايٷ٧ٻ ٪ؿتطـ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٲًٗٯي خٽاٶي اؾت ٸ تثٗات ٸذيٳي تطاي تٽساقت ٖٳٹٲي زاضز ٸ ٲثاضظٺ تا آٴ
ٲؿتٯعٰ ټٳ٧اضي ټٳٻخاٶثٻ تيٵ اٮٳٯٯي اؾت ٸ ٲكاض٦ت ټٳٻ ٦كٹضټا زض ي ٥حط٦ت زؾتٻ خٳٗي ٸ ٲإثط ٸ قايؿتٻ ضا ٲي
َٯثس؛
تا اٶٗ٧اؼ ٶ٫طاٶي خاٲٗٻ تيٵاٮٳٯٯي زض ٲٹضز ذُطي ٦ٻ تٽساقت خٽاٶي ضا تٽسيس ٲي٦ٷس ٸ تثٗات اختٳاٖي ،ا٢تهازي ٸ ظيؿت
ٲحيُي ٦ٻ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات زاضز؛
تا اتطاظ ٶ٫طاٶي ٖٳي ١اظ اٞعايف خٽاٶي تٹٮيس ٸ اؾتٗٳا ٬ؾي٫اض ٸ ؾايط زذاٶيات ،تٻٸيػٺ زض ٦كٹضټاي زض حا ٬تٹؾٗٻ ،ٸ تاض
٪طاٶي ٦ٻ تٹٮيس ٸ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات تط زٸـ ذاٶٹازٺټاي ٣ٞيط ٸ ٶٓاٲٽاي تٽساقت ٖٳٹٲي ٲي٪صاضز؛
ٸ تا تٹخٻ تٻ ايٵ ٦ٻ تح٣ي٣ات ٖٯٳي تٻ ٸيٹح ضٸقٵ ؾاذتٻ ٦ٻ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ
زذاٶيات ٲٹخة ٲط ٨ٸ تيٳاضي ٸ ٶاتٹاٶي ٲي قٹز ٸ تيٵ زض ٲٗطو زٸز ٢طاض ٪طٞتٵ ٸ اؾتٗٳا ٬اٶٹأ زذاٶيات ٸ قطٸٔ
تيٳاضيٽاي ٲطتثٍ تا اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٞانٯٻ ٦ٹتاټي ٸخٹز زاضز؛
تا تٹخٻ تٻ ايٵ ٦ٻ ؾي٫اض ٸ تًٗي اٶٹأ زي٫ط زذاٶيات َٹضي ؾاذتٻ قسٺاٶس ٦ٻ ٸاتؿت٫ي ايداز ٲي٦ٷٷس ٸ تؿياض اظ تط٦يثات
آٶٽا ٸ زٸزټايي ٦ٻ تٹٮيس ٲي٦ٷٷس ،اظ ٮحاِ ٖٯٱ زاضٸقٷاؾي ،ؾٳي ٸ خٽفظا ٸ ؾطَاٴظا اؾت ٸ ٸاتؿت٫ي تٻ زذاٶيات تٻ َٹض
خسا٪اٶٻ زض ت٣ؿيٱ تٷسي ٖٳسٺ تيٵاٮٳٯٯي زض ت٣ؿيٳات تيٳاضيٽا ٶٹٖي ٶاټٷداضي تٯ٣ي ٲيقٹٶس؛

تا ٖٯٱ تٻ ايٵ ٦ٻ تح٣ي٣ات ٲؿتٷس ٖٯٳي ٶكاٴ ٲيزټس ٦ٻ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات تٹؾٍ ٸاٮسيٵ زض ؾالٲت ٸ ضقس ٦ٹز٦اٴ تأثيط
ؾٹء زاضز؛
تا اتطاظ ٶ٫ط اٶي ٖٳي ١اظ اٞعايف اؾتٗٳا ٬ؾي٫اض ٸ زي٫ط اٶٹأ زذاٶيات زض تيٵ ٦ٹز٦اٴ ٸ ٶٹخٹاٶاٴ تٻ ٸيػٺ اؾتٗٳا ٬آٴ زض ؾٷيٵ
پاييٵ؛
تا ټطاؼ اظ اٞعايف اؾتٗٳا ٬ؾي٫اض ٸ زي٫ط اٶٹأ زذاٶيات زض تيٵ ظٶاٴ ٸ زذتطاٴ خٹاٴ زض ؾطاؾط زٶيا ٸ تا زض ٶٓط زاقتٵ ٮعٸٰ
ٲكاض٦ت ٦اٲ٭ ظٶاٴ زض ټٳٻ ؾُٹ ح ؾياؾت٫صاضي ٸ اخطا ٸ ضاټثطزټاي ٲرتم تٻ خٷؿيت ٦ٷتط ٬زذاٶيات؛
تا ٶ٫طاٶي ٖٳي ١اظ ضٸاج ٪ؿتطزٺ اؾتٗٳا ٬اٶٹأ ٲرتٯ ٝزذاٶيات زض تيٵ َث٣ات ٦ٱزضآٲس؛
تا ٶ٫طاٶي خسي اظ تأثيط تٳاٲي تطٶاٲٻ ټاي تكٹي٣ي ٸ تثٯيٛاتي ٸ حٳايت ٲاٮي ٦ٻ ټس ٜآٶٽا تكٹي ١اٞطاز تٻ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات
اؾت؛
تا تهسي ١ايٵ ٦ٻ ٲحٹ تٳاٲي اق٧ا ٬تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ؾي٫اض ٸ اٶٹأ زي٫ط زذاٶيات اظ خٳٯٻ ٢اچا ،٠تٹٮيس ٚيط٢اٶٹٶي ٸ تٹٮيس
ت٣ٯثي ٸ تسٮي آٶٽا ٲؿتٯعٰ ټٳ٧اضي ټٳٻ خاٶثٻ اؾت؛
تا زض ٤ايٵ ٶ٧تٻ ٦ٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات زض ټٳٻ ؾُٹح ٸ تٻ ٸيػٺ زض ٦كٹضټاي زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټايي ٦ٻ ا٢تهاز زض حا٬
٪صاض زاضٶس ،ٲتٷاؾة تا ٶياظي ٦ٻ زض آيٷسٺ ٸ ا٦ٷٹٴ تط ٗٞاٮيتٽاي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات اؾت ،ٲؿتٯعٰ حٳايتٽاي ٲاٮي ٸ
ٞٷي ظيازي اؾت؛
تا تهسي ١ٶياظي ٦ٻ تٻ ايداز ؾاظ ٸ ٦اضټاي الظٰ تطاي ٲ٣اتٯٻ تا پياٲسټاي اختٳاٖي ٸ ا٢تهازي زضاظ ٲست ضاټثطزټاي ٦اټف
ت٣ايا تطاي زذاٶيات اؾت؛
تا آ٪اټي اظ ٲك٧الت اختٳاٖي ٸ ا٢تهازي ٦ٻ تطٶاٲٻټاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات زض ٦ٹتاٺٲست ٸ زضاظٲست زض تًٗي ٦كٹضټاي زض
حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي زاضاي ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض تٻ ٸخٹز ذٹاټس آٸضز ٸ تا تهسي ١ٶياظ ايٵ ٦كٹضټا تٻ ٲؿاٖستٽاي ٲاٮي ٸ
ٞٷي زض ظٲيٷٻ ضاټثطزټاي تٹؾٗٻ ياٞتٻ ٲٯي تطاي تٹؾٗٻ پايساض؛
تا آ٪اټي اظ ظحٳات اضظقٳٷس تؿياضي اظ ٦كٹضټا زض ظٲيٷٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٸ تا ؾتايف اظ ضټثطي ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي ٸٶيع
تالقٽاي ت٣يٻ ؾاظٲاٶٽا ٸ ٶٽازټاي ٸاتؿتٻ تٻ ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ٸ ت٣يٻ ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي تٻ ذاَط
تٹؾٗٻ ا٢ساٲاتي ٦ٻ زض ظٲيٷٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات اٶداٰ زازٺاٶس؛
تا تأ٦يس تط ؾٽٱ تٻ ؾعاي ؾاظٲاٶٽاي ٚيط زٸٮتي ٸ ت٣يٻ اًٖاي خاٲٗٻ ٲراٮ ٝنٷٗت زذاٶيات ،اظ خٳٯٻ ٶٽازټاي ترههي
تٽساقتي ٸ اٶدٳٷٽاي ظٶاٴ ٸ خٹاٶاٴ ٸ ٪طٸٺټاي ٗٞا ٬زض ظٲيٷٻ ٲحيٍ ظيؿت ٸ حٳايت اظ ٲهط٦ٜٷٷسٺ ٸ ٲإؾؿات تٽعيؿتي ٸ
زاٶك٫اټي ،زض تالقٽاي ٲٯي ٸ تيٵ اٮٳٯٯي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٸ ٶ٣ف ٲٽٱ ٲكاض٦ت آٶٽا زض ايٵ ظٲيٷٻ؛
تا تٹخٻ تٻ ٮعٸٰ ټكياضي زض ٲ٣ات٭ تالقٽاي نٷٗت زذاٶيات تطاي تًٗي ٝٸ اظ تيٵ تطزٴ ا٢ساٲات ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٸ
ٮعٸٰ آ٪اټ ي اظ ٗٞاٮيتٽاي نٷٗت زذاٶيات ٦ٻ تط تالقٽايي ٦ٻ تٻ ٲٷٓٹض ٦ٷتط ٬زذاٶيات اٶداٰ ٲي٪يطز ،تأثيط ٲٷٟي زاضز؛
تا يازآٸضي ٲازٺ ( " )12ٲيثا ٠تيٵاٮٳٯٯي ح٣ٹ ٠اختٳاٖي ٸ ا٢تهازي ٸ ٞطټٷ٫ي" ٲهٹب قاٶعزټٱ زؾاٲثط  1966ٲيالزي
( 1345/9/25ټدطي قٳؿي) ٲدٳٕ ٖٳٹٲي ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ٦ٻ تياٴ ٲيزاضز ټط٦ؽ ح ١زاضز اظ تاالتطيٵ اؾتاٶساضزټاي
٢ات٭ زؾتطؾي ؾالٲت شټٷي ٸ خؿٳاٶي تطذٹضزاض تاقس؛
تا ٖعٰ ضاؾد تٻ تٽثٹز ا٢ساٲات ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات تط پايٻ ٲالحٓات ٖٯٳي ٸ ٞٷي ٸ ا٢تهازي ٲطتٹٌ ٸ خاضي؛

تا يازآٸضي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ض ٕٞټٳٻ اق٧ا ٬تثٗيى ٖٯيٻ ظٶاٴ ٲهٹب ټدسټٱ زؾاٲثط  1970ٲيالزي ( 1358/9/28ټدطي
قٳؿي) ٲدٳٕ ٖٳٹٲي ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ٦ٻ اْٽاض ٲيزاضز ٦كٹضټاي ًٖٹ تايس تطاي ض ٕٞتثٗيى ٶؿثت تٻ ظٶاٴ زض ظٲيٷٻ
ٲطا٢ثتٽاي تٽساقتي ا٢ساٲات ٲ٣تًي ضا ٲثصٸ ٬زاضٶس؛
ٸ ټٳچٷيٵ تا يازآٸضي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ح٣ٹ٦ ٠ٹز ٤ٲهٹب تيؿتٱ ٶٹاٲثط  1989ٲيالزي ( 1368/8/29ټدطي قٳؿي) ٲدٳٕ
ٖٳٹٲي ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ٦ٻ ٲ٣طض ٲي زاضز ٦كٹضټاي ًٖٹ ح٦ ١ٹز ٤ضا تطاي تطذٹضزاضي اظ تاالتطيٵ اؾتاٶساضزټاي ٢ات٭
زؾتطؼ ؾالٲت تٻ ضؾٳيت ٲيقٷاؾٷس؛تٻ قطح ظيط ٲٹا٣ٞت ٦طزٺاٶس:

ترف اٸ -٬ٲ٣سٲٻ
ٲازٺ٦ -1اضتطز انالحات
اظ ٶٓط ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ:
اٮ« – ٝتداضت ٚيط٢اٶٹٶي» تٻ ټط ا٢ساٰ يا ٗٞاٮيتي زض ٲٹضز تٹٮيس ،تٹظيٕ يا حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ يا زضياٞت يا تٳٯ ٥يا ذطيس ٸ ٞطٸـ ٦ٻ
٢اٶٹٴ آٴ ضا ٲٳٷٹٔ اٖالٰ ٦طزٺ اؾت ،اظ خٳٯٻ ټط ا٢ساٰ يا ٗٞاٮيتي ٦ٻ تٻ ٲٷٓٹض تؿٽي٭ چٷيٵ ٦اضي نٹضت ٪يطز ،اَال ٠ٲيقٹز.
ب  « -ؾاظٲاٴ ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻاي» تٻ ؾاظٲاٴ ٲتك٧٭ اظ چٷس زٸٮت حا٦ٱ اَال ٠ٲيقٹز ٦ٻ زٸٮتٽاي ًٖٹ آٴ،
نالحيت ذٹز ضا زض ٲٹضز تطذي ٲٹيٹٖات ذال اظ خٳٯٻ اذتياض تهٳيٱ٪يطي اٮعاٰآٸض تطاي زٸٮتٽاي ًٖٹ زض ٲٹضز آٴ ٲؿائ٭ ،تٻ
ؾاظٲاٴ ٲعتٹض تٟٹيى ٦طزٺ تاقٷس.
ج  « -تثٯي ٙٸ تكٹي ١زذاٶيات» تٻ ټط ا٢ساٰ يا ؾٟاضـ يا آ٪ٽي تاظض٪اٶي تا ټس ٜتأثيط يا احتٳا ٬تأثيط زض تطٚية تٻ ٲهطٜ
زذاٶيات يا ٞطآٸضزٺ زذاٶي تٻ َٹض ٲؿت٣يٱ يا ٚيطٲؿت٣يٱ اَال ٠ٲيقٹز.
ز ٦ « -ٷتط ٬زذاٶيات» تٻ ؾٯؿٯٻ ضاټثطزټاي ٖطيٻ ،ت٣ايا ٸ ٦اټف آؾيثٽا تا ٲهط ٜتٽثٹز ٸيٕ ؾالٲت اٞطاز خاٲٗٻ اظ َطي ١ٲحٹ
يا ٦اټف اؾتٗٳا ٬زذاٶيات يا ٢طاض٪طٞتٵ زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات اَال ٠ٲيقٹز.
ٺ « - -نٷٗت زذاٶيات» تٻ ٦اضذاٶدات تٹٮيس زذاٶيات ،تٹظيٕ٦ٷٷس٪اٴ تعض ٨زذاٶيات ٸ ٸاضز ٦ٷٷس٪اٴ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي اَال٠
ٲيقٹز.
ٸ ٞ « -طآٸضزٺټاي زذاٶي» تٻ ٲحهٹالتي اَال ٠ٲي قٹز ٦ٻ تٳاٰ يا تركي اظ ٲازٺ ذاٰ تك٧ي٭ زټٷسٺ آٶٽا تط ٨تٹتٹٴ اؾت ٦ٻ تٻ
ٲٷٓٹض زٸز ٦طزٴ يا ٲ٧يسٴ يا خٹيسٴ يا اؾتٷكا ٠اظ ضاٺ تيٷي تٹٮيس ٲيقٹز.
ظ  « -ٲؿاٖست زض ظٲيٷٻ زذاٶيات» تٻ ټط٪ٹٶٻ تكطي ٥ٲؿاٖي زض ٲٹضز ټط ٞطز ،ا٢ساٰ يا ٲٹيٹٖي تا ټس ٜتأثيط يا احتٳا ٬تأثيط زض
تطٚية تٻ ٲهط ٜزذاٶيات يا ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تٻ َٹض ٲؿت٣يٱ يا ٚيطٲؿت٣يٱ اَال ٠ٲيقٹز
ٲازٺ -2ضاتُٻ تيٵ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ ؾايط اؾٷاز ٢اٶٹٶي ٸ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټا
 -1اظ اًٖاء ذٹاؾتٻ ٲي قٹز تٻ ٲٷٓٹض ح ّٟتٽتط ؾالٲت اٞطاز خاٲٗٻ ا٢ساٲاتي ٞطاتط اظ آٶچٻ زض ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ
ٲ٣طض قسٺ اؾت ،تٻ اخطاء ت٫صاضٶس ٸ ټيچ ي ٥اظ ٲٟاز ايٵ اؾٷاز ٲاٶٕ اظ آٴ ٶرٹاټس قس ٦ٻ اًٖاء زض ايٵ ظٲيٷٻ ٲُات ١ٲ٣طضات ذٹز ٸ
ح٣ٹ ٠تيٵاٮٳٯ٭ اٮعاٲات ؾٷ٫يٵتطي ضا ٸيٕ ٶٳايٷس.

 -2ٲٟاز ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ تٻ ټيچٸخٻ ح ١اًٖاء ضا تطاي اٶٗ٣از ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي زٸ يا چٷس خاٶثٻ اظ خٳٯٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ
ټاي ٲٷُ٣ٻاي ٸ ظيط ٲٷُ٣ٻ اي زض ٲٹضز ٲؿائ٭ ٲطتثٍ تا ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ تحت تأثيط ٢طاض ٶرٹاټس زاز ،ٲكطٸٌ تط ايٵ
٦ٻ ايٵ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټا تا تٗٽساتي ٦ٻ آٶٽا تطاؾاؼ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ زاضٶس ،ؾاظ٪اض تاقس .اًٖاي ٲطتٹٌ اظ َطي١
زتيطذاٶٻ ،ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي ٲعتٹض ضا تٻ ٞطاټٳايي (٦ٷٟطاٶؽ) اًٖاء اضؾا ٬ذٹاټٷس٦طز
ترف زٸٰ  :ټس ،ٜانٹ٦ ٬ٯي ٸ تٗٽسات ٖٳٹٲي
ٲازٺ -3ټسٜ
ټس ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ ،ح ّٟٶؿٯٽاي حا ٬ٸ آيٷسٺ اظ اثطات ظياٶثاض تٽساقتي ،اختٳاٖي ظيؿت ٲحيُي ٸ ا٢تهازي
اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات اظ َطي ١ايداز چاضچٹتي تطاي ا٢ساٲات زض ظٲيٷٻ ٦ٷتط٬
زذاٶيات اؾت ٦ٻ ٢طاض اؾت تٹؾٍ اًٖاء زض ؾُح ٲٯي ،ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي تٻ ٲٷٓٹض ٦اټف چكٳ٫يط ٸ ٲساٸٰ ضٸاج اؾتٗٳا٬
زذاٶيات ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز زذاٶيات نٹضت ٪يطز
ٲازٺ -4انٹ٦ ٬ٯي
تطاي ٶي٭ تٻ ټس ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧٭ ټاي آٴ ٸ اخطاي ٲٟاز آٴ ،اًٖاء اظ خٳٯٻ اظ َطي ١انٹ ٬ٲٷسضج زض ظيط ضاټٷٳايي ٲي
قٹٶس:
 -1ټٳٻ تايس پياٲسټاي تٽساقتي ،ٲاټيت اٖتيازآٸض ٸ تٽسيس ٲط٪ثاض اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ
زذاٶيات آ٪اٺ قٹٶس ٸ ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي ٸ ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي زض ؾُح زٸٮتي تطاي ٲحآٞت ٦ٯيٻ اٞطاز اظ ٢طاض
٪طٞتٵ زض ٲٗطو زٸز زذاٶيات تايس تٻ ٖٳ٭ آيس.
 -2تطاي تٹؾٗٻ ٸ ت٣ٹيت ا٢ساٲات خاٲ ٕ ٸ ټٳٻ خاٶثٻ ٸ ٸا٦ٷكٽاي ټٳاټٷ ٩قسٺ زض ؾُح ٲٯي ،ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ،تٗٽس
ؾياؾي ٶيطٸٲٷسي الظٰ اؾت ٸ زض ايٵ ظٲيٷٻ تايس تٻ ٶ٧ات ظيط تٹخٻ زاقت:
اٮ - ٝاٶداٰ زازٴ ا٢ساٲاتي تٻ ٲٷٓٹض ح ّٟټٳٻ اقرال اظ ٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زٸز زذاٶيات؛
ب  -ٮعٸٰ اٶداٰ ز ازٴ ا٢ساٲاتي تٻ ٲٷٓٹض خٯٹ٪يطي اظ ضٸي آٸضزٴ اٞطاز خسيس تٻ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ تكٹي ١ٸ تطٚية ت٣يٻ تٻ تط٤
زذاٶيات ٸ تٻ َٹض ٦ٯي ٦اټف اؾتٗٳاٞ ٬طآٸضزٺټاي زذاٶي زض ټط ق٧٭؛
ج  -ٮعٸٰ اٶداٰ زازٴ ا٢ساٲاتي تطاي اضت٣اء ؾُح ٲكاض٦ت اٞطاز ٸ اختٳاٖات ٲحطٸٰ ٸ ٦ٱ زضآٲس زض تٹؾٗٻ ،اخطا ٸ اضظياتي تطٶاٲٻټاي
٦ٷتط ٬زذاٶيات ٦ٻ اظ ٮحاِ ٞطټٷ٫ي ٸ اختٳاٖي تا زٸضٶٳا ٸ ٶياظټاي ظٶس٪ي آٶٽا ټٳرٹاٶي زاضز؛
ز  -ٮعٸٰ اٶداٰ زازٴ ا٢ساٲاتي تطاي ٲ٣اتٯٻ تا ٲراَطات ٲرتم تٻ خٷؿيت زض ظٲاٶي ٦ٻ ضاټثطزټاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات تٷٓيٱ ٲيقٹز.
 -3ټٳ٧اضي تيٵاٮٳٯٯ ي تٻ ٸيػٺ زض اٶت٣اٞ ٬ٷاٸضي ٸ زاٶف ٸ ٦ٳ ٥ٲاٮي ٸ تأٲيٵ ٶيطٸي ٲترهم تطاي ايداز ٸ اخطاي تطٶاٲٻټاي
ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات تا زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٞطټٷ ٩تٹٲي ٸ ٶيع ٖٹاٲ٭ اختٳاٖي ،ا٢تهازي ،ؾياؾي ٸ ح٣ٹ٢ي ترف ٲٽٳي اظ ايٵ
ٲٗاټسٺ اؾت.
 -4تطاي خٯٹ٪يطي اظ تيٳاضي ٸ ٶاتٹاٶي ظٸزضؼ ٸ ٲط ٨ٸ ٲيط ٶاقي اظ اؾتٗٳا٦ ٬ٯيٻ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ ٢طاض٪طٞتٵ زض ٲٗطو
زٸز زذاٶياتَ ،ث ١انٹ ٬تٽساقت ٖٳٹٲي تايس زض ؾُح ٲٯي ،ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ،ٸا٦ٷكٽا ٸ ا٢ساٲات خاٲٕ ٸ ټٳٻ خاٶثٻاي ضا
اٶداٰ زاز.

 -5ٲٹيٹٖات ٲطتٹٌ تٻ ٲؿإٸٮيت تٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ تٹؾٍ ټط ًٖٹ زض حيُٻ نالحيت ً٢ايي آٴ تٗييٵ قسٺاؾت ،ترف ٲٽٳي اظ
٦ٷتط ٬خاٲٕ زذاٶيات اؾت.
 -6اټٳيت ٲؿاٖستٽاي ٲاٮي ٸ ٞٷي تطاي ٦ٳ ٥تٻ ٸيٕ ا٢تهازي ٦اض٪طاٴ ٸ ٦كاٸضظاٶي ٦ٻ ظٶس٪يكاٴ تا تطٶاٲٻټاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات
زض ٦كٹضټاي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹ زاضاي ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض آؾية ذٹاټس زيس ،تايس ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪يطز زض
تُٵ ضاټثطزټاي ٲٯي تطاي تٹؾٗٻ پايساض ٪ٷداٶسٺ قٹز.
 -7ٲكاض٦ت خاٲٗٻ ٲسٶي زض ضؾيسٴ تٻ ټس ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ يطٸضي اؾت.
ٲازٺ - 5تٗٽسات ٦ٯي
 -1ټط ًٖٹ تايس ٲُات ١ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽايي ٦ٻ زض آٴ ًٖٹيت زاضز ،ضاټثطزټاي ٲٯي خاٲٕ ٸ ټٳٻ خاٶثٻاي ضا تطاي ٦ٷتط٬
زذاٶيات تٷٓيٱ ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضز ٸ تٻ َٹض ازٸاضي آٶٽا ضا ضٸظآٲس ؾاظز ٸ ٲٹضز تاظٶ٫طي ٢طاض زټس.
 -2تطاي ضؾيسٴ تٻ ايٵ ټس ،ٜټطي ٥اظ اًٖاء تايس تط اؾاؼ تٹاٶاييټايي ٦ٻ زاضز:
اٮ - ٝتطاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات ټؿتٻ ٲط٦عي يا ؾاظٸ٦اض ٲٯي ٲٷاؾثي ضا تك٧ي٭ زازٺ يا آٶٽا ضا ت٣ٹيت ٦طزٺ ٸ اٖتثاضاتي تطاي آٴ
ترهيم زټس.
ب  -ا٢ساٲات ٢اٶٹٶي ،ازاضي ٸ اخطايي ٸ يا ا٢ساٲات ٲإثط زي٫طي ضا تهٹية ٦طزٺ ٸ تٻاخطاء ت٫صاضز ٸ زض پيكثطز ؾياؾتٽاي ٲطتٹٌ تٻ
خٯٹ٪يطي ٸ ٦اټف اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ،اٖ تياز تٻ ٶي٧ٹتيٵ ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي تا
زي٫ط اًٖاء ټٳ٧اضي ٦ٷس.
 -3اًٖاء تايس زض تسٸيٵ ٸ اخطاي تركي اظ ؾياؾتٽاي تٽساقت ٖٳٹٲي ذٹز ٦ٻ تٻ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٲطتٹٌ ٲيقٹزَ ،ٹضي ٖٳ٭
٦ٷٷس ٦ٻ اظ ؾياؾتٽا زض ٲ٣ات٭ ٲٷا ٕٞٲاٮي ٸ زي٫ط ٲٷاٗٞي ٦ٻ نٷٗت زذاٶيات َث٢ ١ٹاٶيٵ زاذٯي اظ آٴ تٽطٺٲٷس قسٺاؾت ،حٳايت
٦ٷٷس.
 -4اًٖاء تايس زض تسٸيٵ ا٢ساٲات ،تكطيٟات ٸ انٹ ٬پيكٷٽازي تطاي اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ ٦ٻ ًٖٹ آٶٽا ټؿتٷس
ټٳ٧اضي ٦ٷٷس.
 -5اًٖاء تايس تطاي ضؾيسٴ تٻ اټسا ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ پطٸت٧ٯٽاي آٴ ٦ٻ زض آٶٽا ًٖٹيت زاضٶس ،تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي تا ؾاظٲاٶٽاي
نالحيتساض تيٵ زٸٮتي ،تيٵاٮٳٯٯي ٸ ٲٷُ٣ٻاي ټٳ٧اضي ٦ٷٷس.
 -6اًٖاء تايس اظ َطي ١ؾاظ ٸ ٦اضټاي زٸ خاٶثٻ ٸ چٷس خاٶثٻ تأٲيٵ تٹزخٻ ٸ زض چاضچٹب اتعاضټا ٸ ٲٷاتٗي ٦ٻ زض اذتياض زاضٶس ،تطاي
اٞعايف ٲٷاتٕ ٲاٮي تٻ ٲٷٓٹض اخطاي ٲإثط ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ټٳ٧اضي ٦ٷٷس.

ترف ؾٹٰ  -ا٢ساٲات ٲطتٹٌ تٻ ٦اټف ت٣ايا تطاي زذاٶيات
ٲازٺ - 6ا٢ساٲات ٲطتٹٌ تٻ ٢يٳت ٪صاضي ٸ اذص ٲاٮيات زض خٽت ٦اټف ت٣ايا تطاي زذاٶيات
 -1اًٖاء ٲيپصيطٶس ٦ٻ ا٢ساٲاتي ٦ٻ زض خٽت ٢يٳت٪صاضي ٸ اذص ٲاٮيات نٹضت ٲي٪يطز ،اتعاض ٲٽٱ ٸ ٲإثطي تطاي ٦اټف
اؾتٗٳا ٬زذاٶيات تٹؾٍ تركٽاي ٲرتٯ ٝخاٲٗٻ تٻ ٸيػٺ خٹاٶاٴ اؾت.
 -2تسٸٴ ايٷ٧ٻ تٻ ح ١حا٦ٳيتي اًٖاء تطاي ٶحٹٺ تٗييٵ ٸ تط٢طاضي ؾياؾتٽاي ٲاٮياتي آٶٽا ذسقٻاي ٸاضز قٹز ،ټطي ٥اظ

اًٖاء تايس اټسا ٜتٽساقت ٲٯي ذٹز زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذ اٶيات ضا زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٸ ا٢ساٲاتي ضا ٦ٻ تطذي اظ آٶٽا تٻ قطح ظيط اؾت،
تهٹية ٦طزٺ يا تٻ اخطا ت٫صاضز:
اٮ - ٝاخطاي ؾياؾتٽاي ٲاٮياتي ٸ زض نٹضت ا٢تًاء ؾياؾتٽاي ٢يٳت٪صاضي تط ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تٻ ٲٷٓٹض ٦ٳ ٥تٻ اټساٜ
تٽساقتي ٦ٻ ټس ٜآٴ ٦اټف اؾتٗٳا ٬زذاٶيات اؾت.
ب  -ٲٳٷٹٔ ٦طزٴ يا زض نٹضت ا٢تًاء  ،ٲحسٸز ٦طزٴ ٞطٸـ ٸ يا ٸاضزات ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تٹؾٍ ٲؿاٞطاٴ ذاضخي تٻ
نٹضت ٲٗا ٜاظ ٲاٮيات ٸ ٖٹاضو.
 -3اًٖاء تايس زض ٪عاضقٽاي ازٸاضي ذٹز ٦ٻ َث ١ٲازٺ ( )21تٻ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٲيزټٷس ،ٶطخ اذص ٲاٮيات اظ ٞطآٸضزٺټاي
زذاٶي ٸ ٲيعاٴ ٪طايكي ضا ٦ٻ تٻ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸخٹز زاضز ،اٖالٰ زاضٶس.
ٲازٺ -7ا٢ساٲات ٚيط ٢يٳت٪صاضي زض خٽت ٦اټف ت٣ايا تطاي زذاٶيات
اًٖاء ٲيپصيطٶس ٦ٻ ا٢ساٲات خاٲٕ ٚيط ٢يٳت ٪صاضي ،اتعاض ٲإثط ٸ ٲٽٳي تطاي ٦اټف اؾتٗٳا ٬زذاٶيات اؾت .ټطي ٥اظ اًٖاء تايس
تطاي اخطاي تٗٽساتي ٦ٻ ٲُات ١ٲٹاز ( )8تا ( ) 12ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زاضز ،ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي يا ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا
اتراش ٸ اخطاء ٦ٷس ٸ ٲؿت٣يٳاً يا اظ َطي ١ٶٽازټاي تيٵاٮٳٯٯي شي نالح تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي تا اًٖاي زي٫ط ټٳ٧اضي ٦ٷس٦ .ٷٟطاٶؽ اًٖا
ضټٷٳٹزټاي ٲٷاؾثي ضا تطاي اخطاي ٲٟاز ٲٹاز ٲعتٹض پيكٷٽاز ذٹاټس ٶٳٹز.
ٲازٺ - 8خٯٹ٪يطي اظ ٢طاض٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات
 -1اًٖاء ٲي پصيطٶس ٦ٻ قٹاټس ٖٯٳي ،تٻ ٸيٹح ضٸقٵ ؾاذتٻ ٦ٻ ٢طاض٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات ٲٹخة ٲط،٨
تيٳاضي ٸ ٶاتٹاٶي ٲيقٹز.
 -2ټط ًٖٹ تطاي خٯٹ٪يطي اظ ٢طا ض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات زض اٲا٦ٵ زضتؿتٻ ،ٸؾاي٭ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲي،
ٲح٭ ټاي ٦اض زضتؿتٻ ٸ زض نٹضت ا٢تًاء ؾايط اٲا٦ٵ ٖٳٹٲي زي٫ط ،ا٢ساٲات ازاضي ،اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي يا ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا زض
ٲحسٸزٺ نالحيت ً٢ايي ذٹز ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ ٲٯي آٴ تٗييٵ قسٺ ،ا تراش ٸ اخطا ذٹاټس ٦طز ٸ اتراش ٸ اخطاي آٶٽا ضا زض زي٫ط ؾُٹح
نالحيتي تٻ َٹض ٗٞا ٬تطٚية ذٹاټس ٶٳٹز.
ٲازٺ -9تٷٓيٱ ٲحتٹيات ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي
٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ،يٳٵ ٲكٹضت تا ٶٽازټاي تيٵاٮٳٯٯي شينالح ،ضټٷٳٹزټايي ضا تطاي آظٲايف ٸ اٶساظٺ٪يطي ٲحتٹيات ٸ ٲٹاز ذطٸخي
اظ ٞطآٸضزٺ ټاي زذاٶي ٸ تٷٓيٱ آٶٽا پيكٷٽاز ذٹاټس زاز .ټط ًٖٹ تايس زض نٹضت تهٹية ٲ٣اٲات شينالح ٦كٹض ذٹز ،ا٢ساٲات
ازاضي ،اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي ٸ ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا زض ٲٹضز آظٲايف ٸ اٶساظٺ٪يطي ٸ تٷٓيٱ ٲعتٹض اتراش ٸ اخطا ٦ٷس.
ٲازٺ -10ٲ٣طضات ٲطتٹٌ تٻ اٞكاي اَالٖات زضتاضٺ ٲٹاز زذاٶي
ټط ًٖٹ تايس زض چاضچٹب ٢ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹز ،ا٢ساٲات ٢اٶٹٶي ٸ ازاضي ٸ اخطايي يا ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا تهٹية ٦طزٺ ٸ تٻ اخطاء
ت٫صاضز ٸ اظ تٹٮيس ٦ٷٷس٪اٴ ٸ ٸاضز٦ٷٷس٪اٴ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ترٹاټس اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ ٲٹاز تك٧ي٭ زټٷسٺ ٸ زٸز حان٭ اظ
ٞطآٸضزٺ ټاي زذاٶي ضا زض اذتياض ٲ٣اٲات زٸٮتي ت٫صاضٶس .ټط ًٖٹ تايس ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي يا ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا تطاي اٞكاي
اَالٖات ضاخٕ تٻ ٲٹاز تك٧ي٭ زټٷسٺ ؾٳي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ زٸزي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت حان٭ ٶٳايٷس ،تطاي ٖٳٹٰ ٲطزٰ اتراش ٦ٷس

ٲازٺ -11تؿتٻتٷسي ٸ تطچؿة ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي
 -1ټط ًٖٹ تايس ْط ٜؾٻ ؾا ٬پؽاظ الظٰ االخطاء قسٴ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تطاي ذٹز ،ٲُات٢ ١ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹيف ا٢ساٲات ٲإثطي ضا
تهٹية ٦طزٺ ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضز تا اَٳيٷاٴ حان٭ ٶٳايس:
اٮ - ٝتؿتٻتٷسي ٸ تطچؿة ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي اؾتٟازٺ اظ ٞطآٸضزٺزذاٶي ضا تا ضٸقٽايي ٦ٻ اٚٹا ٦ٷٷسٺٞ ،طيثٷسٺ ٸ ٪ٳطاٺ ٦ٷٷسٺ تاقس
يا احتٳاالً زض ٲٹضز ٸيػ٪ي ټا ،تأثيطات تٽساقتي ،ذُطات يا زٸز آٴ تأثيط ٦اشتي تٻ خا ت٫صاضز ،اظ خٳٯٻ ٦اضتطز ټط انُالح يا ٖٷٹاٴ يا
ٖالٲت تداضي يا ٖالٲت ٲداظي يا ټط ٶكاٶٻ زي٫طي ٦ٻ ٲؿت٣يٱ يا ٚيطٲؿت٣يٱ ايٵ تأثيط ٦اشب ضا ايداز ٦ٷس ٦ٻ يٞ ٥طآٸضزٺ ذال
زذاٶي ذُطات ٸ ٲًطات ٦ٳتطي اظ ؾايط ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي زاضز ،تطٚية ٶٳي٦ٷس .ايٵ ٖٷاٸيٵ ٸ انالحات ٲٳ٧ٵ اؾت قاٲ٭
ٖثاضتي ٲث٭ «ٲاليٱ» « ،ؾث٦« ،»٥ٱ خطٰ» يا « ٞٹ٠اٮٗازٺ ٲاليٱ» تاقس.
ب  -ټط تؿتٻ ٸ پا٦ت ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ تطچؿة ذاضخي ايٵ ٲحهٹالت حاٸي پياٲي اؾت ٦ٻ زض ٲٹضز ٲًطات اؾتٗٳا٬
زذاٶيات ټكساض ٲيزټس ٸ ٲيتٹاٶس قاٲ٭ پياٲٽاي ٲٷاؾة زي٫طي تاقس .ايٵ پياٲٽا ٸ ټكساضټا تايس:

 -1تٻ تأييس ٲ٣اٲات شينالح ٲٯي تطؾس.
 -2زض ٢ؿٳتٽاي ٲرتٯ ٝزضج قسٺ تاقس.
 -3تعض ،٨ٸايح ،ذٹاٶا ٸ ٢ات٭ ضؤيت تاقس.
 -4پٷداٺ زضنس ( )%50يا تيكتط اظ ًٞاي تؿتٻ يا پا٦ت ضا اقٛا٦ ٬ٷس ،ٸٮي ًٞايي ٦ٻ تٻ آٴ اذتهال ياٞتٻ٦ ،ٳتط اظ ؾي
زضنس ( )%30ٶرٹاټستٹز.
 -5زض نٹضت ٮعٸٰ ،تٻ نٹضت ٖ٧ؽ يا ذٍ تهٹيطي تاقس.

 -2ټط تؿتٻ يا پا٦ت ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ تطچؿة ذاضخي آٴ تايس ٖالٸٺ تط ټكساضټايي ٦ٻ زض خعء (ب) تٷس ( )1ايٵ ٲازٺ زض ٲٹضز
آٴ تٹييح زازٺ قس ،حاٸي اَالٖاتي زضتاضٺ ٲٹاز تك٧ي٭ زټٷسٺ ٸ زٸز آٴ ٞطآٸضزٺزذاٶي تٻ ٪ٹٶٻاي تاقس ٦ٻ تٻ تأييس ٲ٣اٲات
ٲؿإٸ ٬زض آٴ ٦كٹض ضؾيسٺ تاقس.
 -3ټطي ٥اظ اًٖاء تايس ٲ٣طض ٶٳايس ټكساضټايي ٦ٻ زض خعء (ب) تٷس ( )1ٸ تٷس ( ) 2ايٵ ٲازٺ تٻ آٴ اقاضٺ قس ٸ ضٸي تؿتٻټا ٸ
پا٦تٽاي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ تطچؿة ذاضخي آٶٽا زضج ٲيقٹز ،تٻ ظتاٴ يا ظتاٶٽاي انٯي آٴ ًٖٹ ٶٹقتٻ قٹز.
 -4اظ ٶٓط ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ انالح «تطچؿة ذاضخي» زض ٲٹضز ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي زض ٲٹضز ټٳٻ تطچؿةټا ٸ تؿتٻټاي ٲٹضز اؾتٟازٺ
زض ذطزٺٞطٸقي آٴ ٞطآٸضزٺ ،اٖٳا ٬ٲيقٹز
ٲازٺ -12آٲٹظـ ،اَالٔضؾاٶي ٸ آ٪اٺ ٦طزٴ ٲطزٰ
ټط ًٖٹ تايس آ٪اټي ٲطزٰ ضا زض ٲٹضز ٲٹيٹٖات ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات تاال تطزٺ ٸ ت٣ٹيت ٦ٷس ٸ تطاي ايٵ ٦اض اظ ټٳٻ اتعاضټاي
اَالٔضؾاٶي تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي تٽطٺ ت٫يطز .تٻ ٲٷٓٹض ضؾيسٴ تٻ ايٵ ټس ،ٜټط ي ٥اظ اًٖاء تايس ا٢ساٲات ٢اٶٹٶي ٸ ازاضي ٸ اخطايي ٸ

ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا تهٹية ٦ٷس ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضز تا ٲٹاضز ظيط ضا تطٚية ٶٳايس:
اٮ - ٝزؾتطؾي ٪ؿتطزٺ تٻ تطٶاٲٻ ټاي خاٲٕ ٸ ٲإثط آٲٹظقي ٸ آ٪اٺ ٦طزٴ ٲطزٰ اظ ذُطات تٽساقتي اظ خٳٯٻ ذانيت اٖتيازآٸض
اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات.
ب  -آ٪اٺ ٦طزٴ ٲطزٰ اظ ذُطات تٽساقتي اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات ٸ ٲٷا ٕٞتط٤
زذاٶيات ٸ زاقتٵ ي ٥ظٶس٪ي ؾاٮٱ ٸ تٻ زٸض اظ زذاٶيات ،ٲُات ١آٶچٻ زض تٷس ( )2ٲازٺ ( )14آٲسٺاؾت.
ج  -زؾتطؾي ٖٳٹٰ اٞطاز تٻ َي٪ ٝؿتطزٺ اي اظ اَالٖات زض ٲٹضز نٷٗت زذاٶيات زض ٲٹاضزي ٦ٻ تٻ اټسا ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٲطتٹٌ
اؾت ٸ زض چاضچٹب ٢ٹاٶيٵ ٲٯي.
ز  -اتراش تطٶاٲٻ ټاي ٲإثط ٸ ٲٷاؾة زض خٽت آٲٹظـ ،آ٪اټي ٸ ايداز حؿاؾيت الظٰ زض ٲٹضز ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٦ٻ ٲراَثاٴ آٴ
اٞطازي ٲث٭ ٦اضٲٷساٴ ترف تٽساقت ،ترف اَالٔ ضؾاٶي ،ترف ذسٲات اختٳاٖي ،ٸؾاي٭ اضتثاٌ خٳٗي ٸ ٲسيطاٴ ٸ آٲٹظق٫طاٴ ٸ
تهٳيٱ ٪يطٶس٪اٴ ٸ ت٣يٻ اٞطاز ٲطتٹٌ اؾت.
ٺ - -آ٪اٺ ٦طزٴ ٸ قط٦ت زازٴ ؾاظٲاٶٽاي ٚيطزٸٮتي ٸ ٶٽازټاي ذهٹني ٸ ٖٳٹٲي ٚيط ٸاتؿتٻ تٻ نٷٗت زذاٶيات زض پيكثطز ٸ
اخطاي تطٶاٲٻټا ٸ ضاټثطزټاي تيٵ تركي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات.
ٸ  -آ٪اٺ ٦طزٴ ٖٳٹٰ ٲطزٰ ٸ ٞطاټٱ ؾاذتٵ اٲ٧اٴ زؾتطؾي آٶٽا تٻ اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ اثطات ظياٶثاض خؿٳاٶي ٸ ا٢تهازي ٸ ظيؿت
ٲحيُي تٹٮيس ٸ اؾتٗٳا ٬زذاٶيات.
ٲازٺ -13تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات
 -1اًٖاء ٲي پصيطٶس ٦ٻ ٲٳٷٹٖيت ټٳٻ خاٶثٻ تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات ،اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ضا ٦اټف ذٹاټسزاز.
 -2ټط ًٖٹ تايس َث٢ ١اٶٹٴ اؾاؾي يا انٹ٢ ٬اٶٹٶي ذٹز تٗٽس ٦ٷس ٦ٻ ټط٪ٹٶٻ تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي زذاٶيات ضا ٲٳٷٹٔ
اٖالٰ ٦ٷس .ايٵ ٲٳٷٹٖيت تا زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲحيٍ ٢اٶٹٶي ٸ اتعاضټاي ٞٷي ٦ٻ زض زؾتطؼ آٴ ًٖٹ ٢طاض زاضز ،قاٲ٭ ٲٳٷٹٖيت ٦اٲ٭
تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي تطٸٴ ٲطظي اظ زذاٶيات اؾت ٦ٻ اظ ٢ٯٳطٸ آٴ ؾطچكٳٻ ٲي٪يطز .زض ټٳيٵ ظٲيٷٻ ،ټط ًٖٹ تايس ْطٜ
ٲست پٷح ؾا ٬پؽ اظ الظٰاال خطاء قسٴ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تطاي آٴ ،اٶداٰ ا٢ساٲات ٢اٶٹٶي ٸ ازاضي ٸ اخطايي ٸ ؾايط ا٢ساٲات ٲإثط ضا
ت٣ث٭ ٦ٷس ٸ ٲتٗا٢ثاً َث ١ٲازٺ ( )21ٲطاتة ضا ٪عاضـ ٶٳايس.
ًٖ -3ٹي ٦ٻ تٻ زٮي٭ ٢اٶٹٴ اؾاؾي يا انٹ٢ ٬اٶٹٶي ذٹز ٶٳيتٹاٶس ٲٳٷٹٖيت ٦اٲ٭ ضا ت٣ث٭ ٦ٷس تايس تطاي ټط٪ٹٶٻ تثٯي ٙٸ تطٸيح ٸ
پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات ٲحسٸزيت ټايي ضا زض ٶٓط ت٫يطز .ايٵ اٲط ،تا ضٖايت ٲحيٍ ٢اٶٹٶي ٸ اتعاضټاي ٞٷي ٦ٻ زض زؾتطؼ آٴ ًٖٹ
٢طاضزاضز ،قاٲ٭ ٲحسٸزيت يا ٲٳٷٹٖيت تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات اؾت ٦ٻ اظ ٢ٯٳطٸ آٴ ؾطچكٳٻ ٲي٪يطز ٸ زض
ذاضج اظ ٲطظټاي آٴ ٦كٹض پرف ٲي قٹز .زض ايٵ ظٲيٷٻ ټط ًٖٹ تايس ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي ٸ يا ؾايط ا٢ساٲات ٲإثط ضا
ت٣ث٭ ٦ٷس ٸ ٲتٗا٢ثاً َث ١ٲازٺ( )21ٲطاتة ضا ٪عاضـ ٶٳايس.
 -4ټط ي ٥اظ اًٖاء َث٢ ١اٶٹٴ اؾاؾي يا انٹ٢ ٬اٶٹٶي ذٹز حسا٢٭ ا٢ساٲات ظيط ضا تايس اٶداٰ زټس:
اٮ - ٝٲٳٷٹٖيت ټط٪ٹٶٻ تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات ٦ٻ اؾتٟازٺ ټطي ٥اظ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ضا تا ضٸقٽايي ٦ٻ
ٞطيثٷسٺ يا اٚٹا ٦ٷٷسٺ يا ٪ٳطاٺ ٦ٷٷسٺ تاقس يا احتٳاالً زض ٲٹضز ٸيػ٪يټا ،تأثيطات تٽساقتي ،ذُطات يا زٸز آٴ تأثيط ٦اشتي تٻ خا
ت٫صاضز ،تطٚية ٲي٦ٷس.

ب  -اٮعاٰ تٻ ايٵ ٦ٻ ټط٪ٹٶٻ تثٯي ٙٸ زضنٹضت ا٢تًاء تطٸيح يا پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات يا پياٲٽاي تٽساقتي يا پياٲٽاي
ټكساضزټٷسٺ زي٫ط ټٳطاٺ تاقس
ج  -ايداز ٲحسٸزيت تطاي اؾتٟازٺ اظ ٲحط٦ٽاي ٲؿت٣يٱ يا ٚيطٲؿت٣يٳي ٦ٻ ذطيس ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تكٹي ١ٲي٦ٷس.
ز  -اٮعاٰ تٻ اٞكاي ټعيٷٻ ټايي ٦ٻ نٷٗت زذاٶيات نط ٜتثٯيٛات ،تطٸيح يا پكتيثاٶي ٲاٮي ٦ٻ ټٷٹظ ٲٳٷٹٔ ٶكسٺاؾت ،ٲي٦ٷس ،ٶعز
ٲ٣اٲات زٸٮتي شيضتٍ ،زض نٹضتي ٦ٻ ٲٳٷٹٖيت تٻ نٹضت ٦اٲ٭ ٸخٹز ٶساقتٻتاقس .ٲ٣اٲات ٲعتٹض ٲيتٹاٶٷس تا ضٖايت ٢اٶٹٴ ٲٯي
ذٹز ،اض٢اٰ ٲٹخٹز ضا زض زؾتطؼ ٖٳٹٰ ٸ َث ١ٲازٺ ( )21زض زؾتطؼ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٢طاض زټٷس.
ٺ - -ت٣ث٭ ٲٳٷٹٖيت ٦اٲ٭ يا زض ٲٹضز ًٖٹي ٦ٻ زض ٲٹٗ٢يتي ٶيؿت ٦ٻ ٲٳٷٹٖيت ٦اٲ٭ ضا تٻ ٲٹخة ٢اٶٹٴ اؾاؾي يا انٹ٢ ٬اٶٹٶي
ذٹز ت٣ث٭ ٦ٷس ،ايداز ٲحسٸزيت تطاي تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات زض ضازيٹ ٸ تٯٹيعيٹٴ ٸ ضؾاٶٻټاي چاپي ٸ زض نٹضت
ا٢تًاء ؾايط ضؾاٶٻټا ٲث٭ ايٷتطٶتْ ،ط ٜٲست پٷح ؾا.٬
ٸ  -ايداز ٲٳٷٹٖيت يا زض ٲٹضز ًٖٹي ٦ٻ زض ٲٹٗ٢يتي ٶيؿت ٦ٻ ٲٳٷٹٖيت ضا تٻٲٹخة ٢اٶٹٴ اؾاؾي يا انٹ٢ ٬اٶٹٶي ذٹز ايداز
٦ٷس ،ايداز ٲحسٸزيت تطاي پكتيثاٶي ٲاٮي زذاٶيات اظ پيكاٲسټاٗٞ ،اٮيتٽاي تيٵاٮٳٯٯي ٸ يا ٲكاض٦ت زض آٶٽا.
 -5اًٖاء تطٚية ٲيقٹٶس ٦ٻ ا٢ساٲاتي ضا ٞطاتط اظ آٶچٻ زض تٷس « »4آٲسٺ اؾت ،تٻاخطاء ت٫صاضٶس.
 -6اًٖاء تايس زض تٹؾٗٻ ٞٷاٸضي ٸ ؾايط اتعاضټاي الظٰ تطاي تؿٽي٭ ٲحٹ تثٯيٛات تطٸٴ ٲطظي زذاٶيات ټٳ٧اضي ٦ٷٷس.
 -7اًٖايي ٦ٻ زاضاي ٲٳٷٹٖيت زض ٲٹضز اٶٹأ ذاني اظ تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اظ زذاٶيات ټؿتٷس ،زاضاي ح ١حا٦ٳيتي
تطاي ٲٳٷٹٔ ٦طزٴ ٸضٸز تثٯيٛات ،تطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اٶٹأ ٲعتٹض تٻ ٢ٯٳطٸ ذٹز ٸ ٸيٕ ٶٳٹزٴ ٲداظاتٽايي تطاتط تا ٲداظاتٽاي
٢ات٭ اٖٳا ٬زض ٲٹضز تثٯيٛات ،تطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي زاذٯي ٦ٻ اظ ٢ٯٳطٸ آٶٽا ؾطچكٳٻ ٲي٪يطز َث٢ ١ٹاٶيٵ ذٹز ټؿتٷس .ايٵ تٷس
ټيچ٫ٹٶٻ ٲداظات ذاني ضا تدٹيع يا تأييس ٶٳي٦ٷس.
 -8اًٖاء تايس خعئيات پطٸت٧ٯي ضا تطضؾي ٦ٷٷس ٦ٻ ا٢ساٲاتي ضا تسٸيٵ ٲي٦ٷس ٦ٻ ٲؿتٯعٰ ټٳ٧اضي تيٵاٮٳٯٯي زضتاضٺ ٲٳٷٹٖيت ټٳٻ
خاٶثٻ ٖثٹض ٲطظي تثٯي ،ٙتطٸيح ٸ پكتيثاٶي ٲاٮي اؾت
ٲازٺ -14ا٢ساٲات ٦اټف ت٣ايا زضٲٹضز ٸاتؿت٫ي ٸ تط ٤زذاٶيات
 -1ټط ًٖٹ تايس تا تٹخٻ تٻ اٸٮٹيتٽا ٸ قطايٍ ٲٯي ذٹز ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ټاي ي٧پاضچٻ ،خاٲٕ ٸ ٲٷاؾثي ضا تط ٲثٷاي ٲؿتٷسات ٖٯٳي ٸ
تٽتطيٵ ضٸيٻټا ،تٷٓيٱ ٸ ٲٷتكط ٶٳايس ٸ ا٢ساٲات ٲ إثطي ضا تطاي تطٚية تط ٤اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ زضٲاٴ ٦اٞي تطاي ٸاتؿت٫ي تٻ
زذاٶيات اتراش ٶٳايس.
 -2تطاي ضؾيسٴ تٻ ايٵ ټس ،ٜټطي ٥اًٖاء تايس تالـ ٦ٷٷس:
اٮ - ٝتٻ ٲٷٓٹض تكٹي ١اٞطاز تٻ تط ٤اؾتٗٳا ٬زذاٶيات زض اٲا٦ٷي ٲث٭ ٲحيٍټاي آٲٹظقي ٸ ٲطا٦ع تٽعيؿتي ٸ ٲح٭ټاي ٦اض ٸ
اٲا٦ٵ ٸضظقي ،تطٶاٲٻټاي ٲإثطي ضا َطاحي ٶٳٹزٺ ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضز.
ب  -تا ٲكاض٦ت ٦اضٲٷساٴ ترف تٽساقت ،ترف تأٲيٵ اختٳاٖي ٸ ترف اختٳاٖي ،تكريم ٸ ٲساٸاي ٸاتؿت٫ي اٞطاز تٻ زذاٶيات ٸ
ذسٲات ٲكاٸضٺ زض ٲٹضز تط ٤اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ضا تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي زض ضاټثطزټاَ ،طحٽا ٸ تطٶاٲٻټاي آٲٹظقي ٸ تٽساقتي ذٹز
ت٫ٷداٶس.
ج  -زض ٲطا٦ع زضٲاٶي ٸ تٹاٴتركي ،تطٶاٲٻ ټايي ضا تطاي تكريم ،ٲكاٸضٺ ،خٯٹ٪يطي ٸ زضٲاٴ ٸاتؿت٫ي تٻ زذاٶيات زض پيف ٪يطز.

ز  -تطاي تؿٽي٭ زؾتطؾي اٞطاز تٻ اٲ٧اٶات زضٲاٴ ٸاتؿت٫ي تٻ زذاٶيات اظ خٳٯٻ ٞطآٸضزٺټاي زاضٸيي ،تٻ ٲٹخة ٲازٺ ( )22تا زي٫ط
اًٖاء ټٳ٧اضي ٦ٷس.
ترف چٽاضٰ  -ا٢ساٲات ٲطتٹٌ تٻ ٦اټف ٖطيٻ زذاٶيات
ٲازٺ -15تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي
 -1اًٖاء ٲيپصيطٶس ٦ٻ ٲحٹ تٳاٲي اق٧ا ٬تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي اظ خٳٯٻ ٢اچا ،٠تٹٮيس ٚيط٢اٶٹٶي ٸ ٖطيٻ
ٶٳٹٶٻټاي ٢التي آٶٽا ٸ پيكطٞت ٸ اخطاي ٢ٹاٶيٵ ٲٯي ٲطتٹٌٖ ،الٸٺ تط ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي ظيط ٲٷُ٣ٻاي ،ٲٷُ٣ٻاي ٸ خٽاٶي ،ترف
يطٸضي تطٶاٲٻټاي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات تٻ قٳاض ٲيضٸز.
 -2ټط ًٖٹ تايس ا٢ساٲات ٢اٶٹٶي ٸ ازاضي ٸ اخطايي يا ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا تهٹية ٸ اخطاء ٦ٷس تا اَٳيٷاٴ حان٭ ٶٳايس ټٳٻ
تؿتٻټا ٸ پا٦تٽاي ٞطآٸضزٺ ټاي زذاٶي ٸ ضٸ٦ف ذاضخي آٶٽا زاضاي ٶكاٶٽايي اؾت ٦ٻ تطاي ٦ٳ ٥تٻ اًٖاء تطاي تٗييٵ ٲٷكأ
ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي اؾت ٸ َث٢ ١ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹز ٸ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي زٸ خاٶثٻ ٸ چٷس خاٶثٻ ٲطتٹٌ زض تٗييٵ ٶُ٣ٻ تٛييط ٲؿيط ٸ
٦ٷتط ،٬ٲؿتٷسؾاظي ٸ ٶٓاضت تط ٲؿيط حط٦ت ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ ٸيٗيت ح٣ٹ٢ي آٶٽا تٻ اًٖاء ٦ٳ ٥ٶٳايس .تٻ ٖالٸٺ ټط
ًٖٹ تايس:
اٮ - ٝٲ٣طض ٦ٷس ٦ٻ ضٸي ټط تؿتٻ ٸ پا٦ت ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٦ٻ تٻ نٹضت ذطزٺٞطٸقي ٸ ٖٳسٺٞطٸقي زض تاظاض زاذٯي آٴ تٻ
ٞطٸـ ٲيضؾسٖ ،ثاضت "  ٍ٣ٞتطاي ٞطٸـ زض ( ايٵ ٢ؽ-ٲت تايس ٶاٰ ٦كٹض يا ٸاحس -ٜزضاٮي يا ٲٷٍ٢-ٻاي يا ٰ-ازٸٴ ٲٯي
زضج قٹز)"  ،يا ٖالٲت چكٳ٫يط زي٫طي زضج قٹز ٦ٻ ٲ٣هس ٶٽايي آٶٽا ضا ٲٗٯٹٰ ؾاظز يا تٻٲ٣اٲات زض تٗييٵ ايٷ٧ٻ آيا ايٵ
ٲحهٹ ٬تٻ َٹض ٢اٶٹٶي تطاي ٞطٸـ زض تاظاض زاذٯي ٖطيٻ قسٺاؾت٦ ،ٳ ٥ٶٳايس.
ب  -زض نٹضت ا٢تًاء تسٸيٵ ٶٓاٲي ضا تطاي ضزياتي ٸ ضز٪يطي ٖٳٯي ٲٹضز تطضؾي ٢طاضزټس ٦ٻ تط ٶحٹٺ تٹظيٕ آٶٽا ٶٓاضت
زاقتٻتاقس ٸ تٻ ٲ٣اٲات زض ٲٹضز ضؾيس٪ي تٻتداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٲؿاٖست ٶٳايس.
 -3ټط ًٖٹ تايس ٲ٣طض ٦ٷس ٦ٻ اَالٖات يا ٖالٲات ضٸي تؿتٻتٷسي ايٵ ٲحهٹالت ٦ٻ زض تٷس ( )2ايٵ ٲازٺ تٻ آٴ اقاضٺ قس،
٦اٲالً ذٹاٶا تاقس ٸ يا تٻ ظتاٴ يا ظتاٶٽاي انٯي آٴ ٦كٹض زضج قٹز.
 -4تٻ ٲٷٓٹض ٲحٹ تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ټطي ٥اظ اًٖاء تايس:
اٮ - ٝزضتاضٺ تداضت تطٸٴ ٲطظي ٞطاٸضزٺټاي زذاٶي اظ خٳٯٻ تداضت ٚيط٢اٶٹٶي آٶٽا تح٣ي٦ ١طزٺ ٸ اَالٖاتي ٪طزآٸضز ٸ زض
نٹضت ا٢تًاء ٲُات٢ ١ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹز ٸ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ټاي زٸخاٶثٻ يا چٷسخاٶثٻ ٲطتٹٌ حا٦ٱ ايٵ اَالٖات ضا زض اذتياض ٲ٣اٲات
٪ٳط٦ي ،ٲاٮياتي ٸ زي٫ط ٲ٣اٲات ت٫صاضز.
ب  -تطاي ٲثاضظٺ تا تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي اظ خٳٯٻ ؾي٫اضټاي ت٣ٯثي ٸ ٢اچا٢ ،٠ٹاٶيٷي ضا ٸيٕ ٦طزٺ يا ٢ٹاٶيٵ
ذٹز ضا تا زض ٶٓط ٪طٞتٵ انالحات ٸ ٲداظاتٽاي ٲ٣تًي ت٣ٹيت ٶٳايس.
ج  -ا٢ساٲات ٲٷاؾثي ضا اتراش ٶٳايس تا اَٳيٷاٴ حان٭ ٦ٷس ٦ٻ ټٳٻ تدٽيعات تٹٮيسي ،ؾي٫اضټاي ت٣ٯثي ٸ ٢اچا ٠ٸ ؾايط
ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٲهازضٺ قسٺ زض نٹضت اٲ٧اٴ تا اؾتٟازٺ اظ ضٸقٽايي ٦ٻ تٻ ٲحيٍ ظيؿت آؾيثي ٸاضز ٶٳي٦ٷس ،ٶاتٹز يا
َث٢ ١ٹاٶيٵ زاذٯي اظ حيع اٶتٟأ ؾا ٍ٢ٲيقٹز.
ز  -ا٢ساٲاتي ضا اتراش ٦طزٺ ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضز ٦ٻ اٶثاض ٦طزٴ ٸ تٹظيٕ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ضا ٦ٻ زض ٢ٯٳطٸ نالحيت ً٢ايي آٴ،

ٲاٮياتٽا ٸ ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ٸ ؾٹز تاظض٪اٶي آٶ ٽا تٻ حاٮت تٗٯي ١زضآٲسٺ يا زض حا ٬تٗٯي ١اؾت ،تحت ٶٓاضت ٢طاضزازٺ ٸ ٦ٷتط٬
ٶٳايس.
ٺ - -ا٢ساٲاتي ضا اتراش ٦ٷس ٦ٻ اٲ٧اٴ ٲهازضٺ ٖٹايس حان٭ اظ تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٞطاټٱ ٪طزز.
 -5اَالٖاتي ٦ٻ تٻ ٲٹخة خعءټاي (اٮ )ٝتا (ٺ )-تٷس ( )4ايٵ ٲازٺ تٻ زؾت آٲسٺ تايس زض نٹضت ا٢تًاء تٹؾٍ اًٖاء تٻ
نٹضت ٦ٯي زض ٪عاضقٽاي ازٸاضي آٶٽا تٻ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا َث ١ٲازٺ ( )21اضائٻ قٹز.
 -6اًٖاء تايس زض نٹضت ا٢تًاء َث٢ ١ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹز تٻ ٲٷٓٹض ٲحٹ تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ټٳ٧اضي تيٵ
ٶٽازټاي ٲٯي ٸ ٶيع ؾاظٲاٶٽاي تيٵزٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي شيضتٍ زض اٲط تح٣ي ،١تٗ٣ية ٸ خطياٴ زازضؾي ضا تطٚية
ٶٳايٷس .تطاي ٲثاضظٺ تا تداضت ٚيط٢اٶٹٶي ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تط ټٳ٧اضي زض ؾُح ٲٷُ٣ٻاي ٸ ظيطٲٷُ٣ٻاي تأ٦يس ٸيػٺاي ٲي
قٹز.
 -7ټط ًٖٹ تايس تالـ ٦ٷس ا٢ساٲات زي٫طي ضا اظ خٳٯٻ تدٹيع ٦ٷتط ٬ٸ ٶٓاضت تط تٹٮيس ٸ تٹظيٕ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تٻ ٲٷٓٹض
خٯٹ٪يطي اظ تداضت ٚيط٢اٶٹٶي آٶٽا زض نٹضت ا٢تًاء ٶيع زض ايٵتاضٺ تهٹية ٦طزٺ ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضٶس
ٲازٺٞ -16طٸـ تٻ اٞطاز نٛيط ٸ تٹؾٍ آٶٽا
 -1ټط ًٖٹ زض ؾُح زٸٮتي ٲٷاؾة ،ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي ٸ ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي ضا تهٹية ٸ اخطا ٦ٷس تا اظ
ٞطٸـ ٞطآٸضزٺ ټاي زذاٶي تٻ اٞطاز ظيط ؾٵ تٗييٵ قسٺ تٹؾٍ ٢اٶٹٴ زاذٯي يا ٢اٶٹٴ ٲٯي يا ټدسٺ ؾا ٬خٯٹ٪يطي ٪طزز .ايٵ
ا٢ساٲات ٲيتٹاٶس قاٲ٭ ٲٹاضز ظيط تاقس:
اٮ - ٝاظ تٳاٲي ٞطٸقٷس٪اٴ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ترٹاټس ٦ٻ تاتٯٹي تطخؿتٻ ٸ ٸايحي زض ٲح٭ ٦اض ذٹز ٶهة ٦ٷٷس ٦ٻ ضٸي آٴ
تٻ نطاحت ٲٳٷٹٖيت ٞطٸـ زذاٶيات تٻ اٞطاز نٛيط زضج قسٺ تاقس ٸ زض ٲٹاضزي ٦ٻ تطزيسي ٸخٹز زاضز ،اظ ټط ذطيساض
زذاٶيات ترٹاټٷس اؾٷازي اضائٻ زټس ٦ٻ ٶكاٴزټٷسٺ ضؾيسٴ تٻ ؾٵ ٢اٶٹٶي اٸ تاقس.
بٞ -طٸـ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ضا تٻ نٹضتي ٦ٻ ٲؿت٣يٳاً زض زؾتطؼ تاقس (ٲثالً زاذ٭ ٟ٢ؿٻټاي ٞطٸق٫اٺ) ،ٲٳٷٹٔ ؾاظز.
ج -تٹٮيس ٸ ٞطٸـ قيطيٷي ٸ ق٧الت ٸ اؾثابتاظي ٸ ټطٶٹٔ ٦االي زي٫طي ضا تٻق٧٭ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي ٦ٻ تطاي اٞطاز نٛيط
خاشتٻ زاضز ،ٲٳٷٹٔ ٶٳايس.
ز  -اَٳيٷاٴ حان٭ ٦ٷس ٦ٻ زؾت٫اټٽاي ٞطٸـ ؾي٫اض ٦ٻ زض ٢ٯٳطٸ ً٢ايي آٴ ٢طاض زاضٶس ،زض زؾتطؼ اٞطاز نٛيط ٶثاقس ٸ آٶٽا
ضا تٻ ذطيس ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تكٹي ١ٶ٧ٷس.
 -2ټطًٖٹ تايس تٹظيٕ ٞطآٸضزٺ ټاي زذاٶي ضاي٫اٴ ضا زض تيٵ ٖٳٹٰ ٸ ٲرهٹناً زض تيٵ اٞطاز نٛيط ٲٳٷٹٔ يا ٲٳٷٹٖيت آٴ ضا
تطٚية ٶٳايس.
 -3ټط ًٖٹ تايس تالـ ٦ٷس ٞطٸـ ؾي٫اض ضا تٻ نٹضت زاٶٻاي يا زض تؿتٻټاي ٦ٹچ٦ ٥ٻ اٞطاز نٛيط تطاي ذطيس آٴ اؾتُاٖات
ٲاٮي زاضٶس ،ٲٳٷٹٔ ؾاظز.
 -4اًٖاء ٲيپصيطٶس ٦ٻ تٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٦اضايي ذٹز ،اٶداٰ ا٢ساٲاتي تطاي ٲٳٷٹٖيت ٞطٸـ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي تٻ اٞطاز نٛيط
تايس زض نٹضت ا٢تًاء ټٳطاٺ تا زي٫ط ٲٟاز ٲٷسضج زض ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،نٹضت ٪يطز.
 -5ټط ًٖٹ ټٷ٫اٰ اٲًاء ٸ تٷٟيص ،پصيطـ ٸ تهٹية ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ يا زض ټط ظٲاٶي پؽ اظ آٴ ،ٲيتٹاٶس تٻ ٸؾيٯٻ اٖالٲيٻ
٦تثي اٮعاٰ آٸض ،تٗٽس ذٹز ضا زض ٲٹضز ٲٳٷٹٖيت ٖطيٻ زؾت٫اټٽاي ٞطٸـ ؾي٫اض زض ٢ٯٳطٸ ً٢ايي ذٹز يا زض نٹضت ا٢تًاء

ٲٳٷٹٔ تٹزٴ ٦ٯي ايٵ زؾت٫اټٽا ضا ٶكاٴ زټس .اٖالٲيٻ نازضٺ تٻ ٲٹخة ايٵ ٲازٺ تٹؾٍ اٲيٵ اؾٷاز زض تيٵ تٳاٰ اًٖاي
٦ٷٹاٶؿيٹٴ تٹظيٕ ذٹاټس قس.
 -6ټط ًٖٹ تايس ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي ٸ ؾايط ا٢ساٲات ٲإثطي اظ خٳٯٻ ٲداظات ٞطٸقٷس٪اٴ ٸ تٹظيٕ٦ٷٷس٪اٴ ضا
ات راش ٦طزٺ ٸ تٻ اخطاء ت٫صاضز تا اظ ضٖايت تٗٽسات ٲٷسضج زض تٷسټاي ( )1تا ( )5ايٵ ٲازٺ اَٳيٷاٴ حان٭ ٶٳايس.
 -7ټط ًٖٹ تايس ا٢ساٲات ازاضي ٸ اخطايي ٸ ٢اٶٹٶي ٸ ؾايط ا٢ساٲات ٲإثط ضا اتراش ٸ تٻاخطاء ت٫صاضز تا ٞطٸـ ٞطآٸضزٺټاي زذاٶي
تٹؾٍ اٞطاز ظيط ؾٵ ٲٷسضج زض ٢اٶٹٴ زاذٯي يا ٢اٶٹٴ ٲٯي يا ( )18ؾا ٬خٯٹ٪يطي قٹز.
ٲازٺ  -17تأٲيٵ حٳايت ٲاٮي اظ ٗٞاٮيتٽاي خاي٫عيٵ ٦اضآٲس اظ ٶٓط ا٢تهازي
اًٖاء تايس اظ َطي ١ټٳ٧اضي تا ي٧سي٫ط ٸ تا ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ،زض نٹضت ا٢تًاء ٪عيٷٻټاي ٦اضآٲس اظ
ٶٓط ا٢تهازي تطاي ٦اض٪طاٴ ٸ پطٸضـزټٷسٺ ٪ياٺ تٷثا٦ٹ ٸ حؿة ٲٹضز ذطزٺٞطٸقاٴ ضا تطٚية ٦ٷس.
ترف پٷدٱ  -ح ّٟٲحيٍ ظيؿت
ٲازٺ  -18ح ّٟٲحيٍ ظيؿت ٸ ؾالٲتي اٞطاز
اًٖاء ٲي پصيطٶس ٦ٻ تٻ ٲٷٓٹض اخطاي تٗٽساتي ٦ٻ تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زاضٶس ،تٻح ّٟٲحيٍ ظيؿت ٸ ؾالٲتي اٞطاز زض ضاتُٻ تا
ٲحيٍ ظيؿت زض ذهٹل ٦كت تٷثا٦ٹ ٸ تٹٮيس زذاٶيات زض ٢ٯٳطٸ زٸٮت ٲتثٹٔ ذٹز تٹخٻ ٲ٣تًي ٲٗٳٹ ٬زاضٶس.

ترف قكٱ  -ٲٹيٹٖات ٲطتٹٌ تٻ ٲؿإٸٮيت
ٲازٺ  -19ٲؿإٸٮيت
 -1اظ ٶٓط ٦ٷتط ٬زذاٶيات ،اًٖاء تايس اتراش ا٢ساٰ ٢اٶٹٶي يا زض نٹضت ٮعٸٰ تٽثٹز ٢ٹاٶيٵ ٲٹخٹز ذٹز ضا تٻ ٲٷٓٹض ضؾيس٪ي تٻ
ٲ ؿإٸٮيتٽاي ٲسٶي ٸ ٦يٟطي اظخٳٯٻ پطزاذت ٚطاٲت (زض نٹضت ا٢تًاء) ٲٹضز تطضؾي ٢طاض زټٷس.
 -2اًٖاء تايس َث ١ٲازٺ ( )21اظ َطي٦ ١ٷٟطاٶؽ اًٖا زض ٲٹضز ٲثازٮٻ اَالٖات اظخٳٯٻ ٲٹاضز ظيط تا ټٱ ټٳ٧اضي ٦ٷٷس:
اٮ - ٝاَالٖات زضتاضٺ اثطات تٽساقتي اؾتٗٳاٞ ٬طآٸضزٺټاي زذاٶي ٸ  ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶياتَ ،ث ١خعء
(اٮ )ٝتٷس ( )3ٲازٺ ( ،)20ٸ
ب  -اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات خاضي ٸ ٶيع ضٸيٻټاي ً٢ايي ٲطتٹٌ.
 -3اًٖاء تايس زض ٲحسٸزٺ ؾياؾتٽا ،ضٸيٻټاي ح٣ٹ٢ي ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹز ٸ ٲُات ١تطتيثات ٲٗاټسات ٲٹخٹز حا٦ٱ ،زض ٲٹضز خطياٴ
ضؾيس٪يټاي ح٣ٹ٢ي ٲطتٹٌ تٻ ٲؿإٸٮيتٽاي ٲسٶي ٸ ٦يٟطي ٲٷُث ١تا ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي ٸ تا تٹا ١ٞٲت٣ات٭ تٻ ي٧سي٫ط
ياضي ضؾاٶٷس.
 -4ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تٻ ټيچ ٸخٻ ح ١زؾتطؾي اًٖاء تٻ زاز٪اټٽاي ي٧سي٫ط (زض نٹضتي ٦ٻ چٷيٵ ح٣ي ٸخٹز زاقتٻ تاقس) ضا تحت
تأثيط ٢طاض ٶٳيزټس يا ٲحسٸز ٶٳي٦ٷس.
٦ -5ٷٟطاٶؽ اًٖا ٲي تٹاٶس زض نٹضت اٲ٧اٴ ٸ زض اٸٮيٵ ٲطحٯٻ ،تا زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٗٞاٮيتٽايي ٦ٻ زض ٲداٲٕ تيٵاٮٳٯٯي شيضتٍ نٹضت
٪طٞتٻ اؾت ،ٲٹيٹٖاتي ضا ٦ٻ تٻٲؿإٸٮيت ٲطتٹٌ ٲيقٹز اظخٳٯٻ ضٸي٧طزټاي تيٵاٮٳٯٯي ٲتٷاؾة تا ايٵ ٲٹيٹٖات ٸ زض نٹضت

ت٣ايا ،ضٸقٽاي ٲٷاؾة تطاي حٳايت اظ اًٖاء زض ٗٞاٮيتٽاي ٢اٶٹٶ٫صاضي ٸ ٗٞاٮيتٽاي زي٫ط َث ١ايٵ ٲازٺ ضا ٲٹضز ضؾيس٪ي ٢طاض زټس.
ترف ټٟتٱ  -ټٳ٧اضي ٞٷي ٸ ٖٯٳي ٸ تثاز ٬اَالٖات
ٲازٺ - 20تح٣ي٣ات ،ٶٓاضت ٸ تثاز ٬اَالٖات
 -1اًٖاء ٲتٗٽس ٲيقٹٶس ٦ٻ زض ظٲيٷٻ ٦ٷتط ٬زذاٶ يات تح٣ي٣ات ٲٯي ضا تٹؾٗٻ زازٺ ٸ تطٚية ٦ٷٷس ٸ زض ؾُح ٲٷُ٣ٻاي ٸ
تيٵاٮٳٯٯي تطٶاٲٻټاي تح٣ي٣اتي ضا ټٳاټٷ٦ ٩ٷٷس .تٻ ٲٷٓٹض ضؾيسٴ تٻ ايٵ ټس ٜټط ًٖٹ تايس:
اٮ - ٝٲؿت٣يٳاً يا اظ َطي ١ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ٸ زي٫ط ٶٽازټاي نالحيتساض تطٶاٲٻټاي تح٣ي٣اتي ٸ
اضظياتي ٖٯٳي ذٹز ضا آٚاظ ٸ تا زي٫ط اًٖاء ټٳ٧اضي ٦ٷس ٸ زض ايٵ ضاؾتا تح٣ي٣اتي ضا ٦ٻ ټس ٜآٶٽا تٹييح ٖٹاٲ٭ ٸ تثٗات
ٲهط ٜزذاٶيات ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز زذاٶيات اؾت ٸ ٶيع تح٣ي٣اتي ضا ٦ٻ تٻ ٲٷٓٹض قٷاؾايي ٲحهٹالت
خاي٫عيٵ نٹضت ٲي٪يطز ،تطٚية ٸ تكٹي٦ ١ٷس.
ب  -تا ٲؿاٖست ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵ اٮٳٯٯي ٸ زي٫ط ٶٽازټاي نالحيتساض آٲٹظـ ٸ پكتيثاٶي ٦ٯيٻ اٞطازي ضا
٦ٻ زض ٗٞاٮيتٽاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات اظخٳٯٻ ٗٞاٮيتٽاي تح٣ي٣اتي ٸ اخطايي اقتٛا ٬زاضٶس ،پكتيثاٶي ٦ٷس.
 -2اًٖاء تايس زض نٹضت ا٢تًاء تطٶاٲٻټايي ضا تطاي ٶٓاضت ٲٯي ٸ ٲٷُ٣ٻ اي ٸ خٽاٶي زض ٲٹضز زاٲٷٻ ،اٮ٫ٹټاٖ ،ٹاٲ٭ ٸ تثٗات
اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز زذاٶيات تسٸيٵ ٦ٷٷس .تطاي ضؾيسٴ تٻ ايٵ ټس ،ٜاًٖاء تايس تطٶاٲٻټاي
ٶٓاضت تط زذاٶيات ضا تا تطٶاٲٻټاي ٶٓاضت ٲٯي ،ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي زض ظٲيٷٻ تٽساقت ٖٳٹٲي تٯٟي٦ ١ٷٷس تا اَالٖات ايٵ
زٸ ترف تتٹاٶس تا ټٱ ٲ٣ايؿٻ قٹز ٸ تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي زض ؾُح ٲٯي ٸ ٲٷُ٣ٻاي ٲٹضز تدعيٻ ٸ تحٯي٭ ٢طاض ٪يطز.
 -3اًٖاء اټٳيت ٲؿاٖستٽاي ٞٷي ٸ ٲاٮي اظ ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ضا تهسي ١ٲي٦ٷٷس .ټطي ٥اظ اًٖاء
تايس تالـ ٦ٷس تا:
اٮ - ٝٶٓاٰ ٲتط٢ي ٲٯي تطاي ٶٓاضت تط ٸا٪يطقٷاؾي اؾتٗٳا ٬زذاٶيات ٸ قاذهٽاي تٽساقتي ٸ اختٳاٖي ٸ ا٢تهازي ٲطتٹٌ ضا
ايداز ٦ٷس.
ب -تا ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵ اٮٳٯٯي نالحيتساض اظ خٳٯٻ ٶٽازټاي زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي زض ظٲيٷٻ ٶٓاضت تط
زذاٶيات ٸ تثاز ٬اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ قاذهٽاي ٲص٦ٹض زض خعء (اٮ )ٝتٷس ( )3ايٵ ٲازٺ ټٳ٧اضي ٶٳايس.
ج  -تا ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض ظٲيٷٻ تسٸيٵ تكطيٟات ٸ ضټٷٳٹزټايي تطاي تٗطي٪ ٝطزآٸضي ،تدعيٻ ٸ تحٯي٭ ٸ اٶتكاض زازٺ
ټاي ٲطتٹٌ تٻ ٶٓاضت تط زذاٶيات ټٳ٧اضي ٦ٷس.
 -4اًٖاء تايس تا ضٖايت ٢ٹاٶيٵ ٲٯي ذٹز ٲثازٮٻ اَالٖات ٖٯٷي ٲٹخٹز ح٣ٹ٢يٞ ،ٷيٖ ،ٯٳي ،تداضي ٸ اختٳاٖي  -ا٢تهازي ٸ ٶيع
اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ ضٸيٻ ټاي نٷٗت زذاٶيات ٸ ٦كت تٷثا٦ٹ ٦ٻ ٲطتٹٌ تٻ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اؾت ضا تطٚية ٸ تؿٽي٭ ٦ٷٷس ٸ زض ايٵ
ضاؾتا تايس ٶياظټاي ذال ٦كٹضټا ي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹ زاضاي ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض ضا زض ٶٓط ت٫يطٶس .ټط ًٖٹ
تايس تالـ ٦ٷس ٦ٻ:
اٮ -ٝزازٺ ټاي ضٸظآٲسي ضا زض ظٲيٷٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٸ زض نٹضت ا٢تًاء اَالٖاتي زضتاضٺ اخطاي آٶٽا ٸ
ضٸيٻټاي ً٢ايي ٲطتٹٌ تٻ آٶٽا ضا تٻتسضيح ايداز ٸ ازاضٺ ٦ٷس ٸ زض ظٲيٷٻ تٹؾٗٻ تطٶاٲٻټاي ٲٷُ٣ٻاي ٸ خٽاٶي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط٬
زذاٶيات ټٳ٧اضي ٶٳايس.

ب -ٲُات ١خعء (اٮ )ٝتٷس ( )3ايٵ ٲازٺ ،زازٺټاي ضٸظآٲسي ضا زض ظٲيٷٻ تطٶاٲٻټاي ٲٯي ٶٓاضت ،تٻ تسضيح ايداز ٸ ازاضٺ ٦ٷس.
ج -تا ؾاظٲاٶٽاي تيٵاٮٳٯٯي شيضتٍ تطاي ايداز تسضيدي ٸ ازاضٺ ٶٓاٲي تٻٲٷٓٹض خٳٕآٸضي ٸ اٶتكاض ٲٷٓٱ اَالٖات زضتاضٺ تٹٮيس ٸ
ؾاذت زذاٶيات ٸ ٗٞاٮيتٽاي نٷٗت زذاٶيات ٦ٻ تط ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ يا تط ٗٞاٮيتٽاي ٲٯي ٦ٷتط ٬زذاٶيات تأثيط٪صاض اؾت ،ټٳ٧اضي
٦ٷس.
 -5اًٖاء تايس تا ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ٸ ٲإؾؿات تٹؾٗٻاي ٸ ٲاٮي ٦ٻ زض آٶٽا ًٖٹيت زاضٶس ،تٻ ٲٷٓٹض
تطٚية ٸ تكٹي ١تٽيٻ ٲٷاتٕ ٲاٮي تطاي زتيطذاٶٻ تطاي ٦ٳ ٥تٻ ٦كٹضټاي زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي زاضاي ا٢تهاز زض حا٪٬صاض ٦ٻ
زض ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ًٖٹيت زاضٶس زض اٶداٰ تٗٽسات آٶٽا زض ٲٹضز تح٣ي ،١ٶٓاضت ٸ ٲثازٮٻ اَالٖات ټٳ٧اضي ٦ٷٷس

ٲازٺ  -21اضائٻ ٪عاضـ ٸ ٲثازٮٻ اَالٖات
 -1ټطًٖٹ تايس ٪عاضقٽاي ازٸاضي زض ٲٹضز اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا اظ َطي ١زتيطذاٶٻ تٻ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا اضائٻ ٶٳايس .ايٵ ٪عاضقٽا
تايس قاٲ٭ ٲٹاضز ظيط تاقس:
اٮ - ٝاَالٖاتي زضتاضٺ ا٢ساٲات ازاضي ،اخط ايي ٸ ٢اٶٹٶي يا ؾايط ا٢ساٲاتي ٦ٻ تٻ ٲٷٓٹض اخطاي ٲٟاز ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ نٹضت ٪طٞتٻ
اؾت.
ب  -زض نٹضت ا٢تًاء اَالٖاتي زضتاضٺ ټط ٲحسٸزيت يا ٲاٶٗي ٦ٻ زض اخطاي ٲٟاز ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تا آٴ ٲٹاخٻ قسٺ ٸ ا٢ساٲاتي ٦ٻ تٻ
ٲٷٓٹض ٖثٹض اظ ايٵ ٲٹاٶٕ اٶداٰ زازٺ اؾت.
ج  -زض نٹضت ا٢تًا ء اَالٖاتي زضتاضٺ ٦ٳ٧ٽاي ٲاٮي ٸ ٞٷي ٦ٻ تطاي ٗٞاٮيتٽاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات تأٲيٵ يا زضياٞت ٦طزٺ اؾت.
ز  -اَالٖاتي زضتاضٺ ٶٓاضت ٸ تح٣ي٣ات ٲكرم قسٺ زض ٲازٺ ( )20ٸ
ٺ - -اَالٖات ٲكرم قسٺ زض تٷس ( )3ٲازٺ ( ،)6تٷس ( )2ٲازٺ ( ،)13خعء (ز) تٷس( )4ٲازٺ ( ،)13تٷس ( )5ٲازٺ ( )15ٸ تٷس ()2
ٲازٺ (.)19
 -2ق٧٭ ٸ تٗساز ٪عاضقٽاي ٲعتٹض تٹؾٍ ٦ٯيٻ اًٖاء ضا ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا تٗييٵ ذٹاټس ٦طز .ټطي ٥اظ اًٖاء تايس ْط ٜزٸ ؾا ٬اظ
تاضيد الظٰاالخطاء قسٴ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٲٹضز آٴ ،اٸٮيٵ ٪عاضـ ذٹز ضا تٽيٻ ٦ٷس.
٦ -3ٷٟطاٶؽ اًٖا تٻ ٲٹخة ٲٹاز ( )22ٸ ( )26تطتيثاتي ضا تطاي ٦ٳ ٥تٻ٦كٹضټاي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹي ٦ٻ
ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض زاضٶس ،تٷا تٻ زضذٹاؾت آٶٽا تطاي اٶداٰ تٗٽسات ذٹز تٻ ٲٹخة ايٵ ٲازٺ تطضؾي ذٹاټس ٦طز.
 -4اضائٻ ٪عاضـ ٸ ٲثازٮٻ اَالٖات تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تا ضٖايت ٢ٹاٶيٵ ٲٯي ټط ٦كٹضي زض ٲٹضز ضاظزاضي ٸ ٲحطٲاٶٻ تٹزٴ
نٹضت ذٹاټس ٪طٞت .اًٖاء تٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ تٻَٹض ٲت٣ات٭ تٹا ١ٞٲي٦ٷٷس اظ اَالٖات ٲحطٲاٶٻاي ٦ٻ ٲثازٮٻ قسٺ اؾت ،حٟاْت
ذٹاټٷس ٦طز.
ٲازٺ  - 22ټٳ٧اضي زض ظٲيٷٻټاي ٖٯٳيٞ ،ٷي ٸ ح٣ٹ٢ي ٸ تٽيٻ ٪عاضقٽاي ٦اضقٷاؾي
 -1اًٖاء ٲؿت٣يٳاً يا اظ َطي ١ٶٽازټاي تيٵاٮٳٯٯي شينالح زض ظٲيٷٻ اٞعايف تٹاٶاييټاي ذٹز زض اخطاي تٗٽسات ٶاقي اظ ايٵ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،تا زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٶياظټاي ٦كٹضټاي ًٖٹ زضحا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹي ٦ٻ ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض زاضٶس ،ټٳ٧اضي

ذٹاټٷس ٦طز .ايٵ ټٳ٧اضي تٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ تٻ َٹض ٲت٣ات٭ تٹا ١ٞٲي قٹز اٶت٣اٞ ٬ٷاٸضي ٸ ٪عاضقٽاي ٦اضقٷاؾي ٖٯٳيٞ ،ٷي ٸ ح٣ٹ٢ي
ضا تٻ ٲٷٓٹض ايداز ٸ ت٣ٹيت َطحٽا ،تطٶاٲٻټا ٸ ضاټ٧اضټاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات تا ټسٞٽايي اظخٳٯٻ ٲٹاضز ظيط تطٚية ذٹاټٷس ٦طز:
اٮ - ٝتؿٽي٭ تٹؾٗٻٞ ،طا٪يطي ٸ اٶت٣اٞ ٬ٷاٸضي ،زاٶف ،ٲٽاضتٽا ،تٹاٶاييټا ٸ ترهمټاي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات.
ب  -تٽيٻ ٪عاضـټاي ٦اضقٷاؾيٖ ،ٯٳيٞ ،ٷي ٸ ح٣ٹ٢ي ٸ ٪عاضـټاي ٦اضقٷاؾي زي٫ط تٻ ٲٷٓٹض ايداز ٸ ت٣ٹيت َطحٽا ،تطٶاٲٻټا ٸ
ضاټثطزټاي ٲٯي ٦ٷتط ٬زذاٶيات ٦ٻ ټس ٜاظ آٶٽا اخطاي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اظخٳٯٻ اظ ضاټٽاي ظيط اؾت:
 -1زض نٹضت ت٣ايا ،اضائٻ ٦ٳ ٥ت طاي ايداز ٲثٷاي ٢اٶٹٶي ٲح٧ٱ ٸ تسٸيٵ تطٶاٲٻټاي ٞٷي اظخٳٯٻ تطاي خٯٹ٪يطي اظ قطٸٔ تٻ
اؾتٗٳا ٬ٸ تطٚية تط ٤زذاٶيات ٸ حٟاْت اظ ٢طاض ٪طٞتٵ زض ٲٗطو زٸز حان٭ اظ زذاٶيات.
 -2زض نٹضت ا٢تًاء ٲؿاٖست تٻ ٦اض٪طاٴ ترف زذاٶيات زض تسؾت آٸضزٴ اؾثاب اٲطاض ٲٗاـ خاي٫عيٵ ٖٳٯي ٲٷاؾة اظ ٶٓط
ا٢تهازي ٸ ٢اٶٹٶي تٻ ضٸقي ٦ٻ اظ ٶٓط ا٢تهازي ٖٳٯي تاقس.
 -3زض نٹضت ا٢تًاء ٲؿاٖست تٻ پطٸضـ زټٷس٪اٴ ٪ياٺ تٷثا٦ٹ زض تٛييط تٹٮيس ٦كاٸضظي تٻ ؾٹي ٲحهٹالت خاي٫عيٵ تٻ ضٸقي ٦ٻ
اظ ٶٓط ا٢تهازي ٖٳٯي تاقس.
ج  -حٳايت اظ تطٶاٲٻټاي آٲٹظقي يا ايداز حؿاؾيت تطاي ٦اض٦ٷاٴ ٲطتٹٌ َث ١ٲازٺ (.)12
ز  -زض نٹضت ا٢تًاء تٽيٻ ٸؾاي٭ ،اتعاضټا ٸ تدٽيعات الظٰ ٸ پكتيثاٶي تساض٦اتي تطاي تطٶاٲٻټاَ ،طحٽا ٸ ضاټثطزټاي ٦ٷتط٬
زذاٶيات.
ٺ -تٗييٵ ضٸـټاي ٦ٷتط ٬زذاٶيات اظ خٳٯٻ زضٲاٴ خاٲٕ اٖتياز تٻ ٶي٧ٹتيٵ.
ٸ  -زض نٹضت ا٢تًاء حٳايت اظ تح٣ي ٣ات تٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٢سضت ٲاٮي تطاي زضٲاٴ خاٲٕ اٖتياز تٻ ٶي٧ٹتيٵ.
٦ -2ٷٟطاٶؽ اًٖا تايس اظ َطي ١ٲٷاتٕ ٲاٮي ٦ٻ َث ١ٲازٺ ( ) 26تأٲيٵ قسٺ اؾت ،اٶت٣اٞ ٬ٷاٸضي ٸ ٶٓطات ٦اضقٷاؾي اَالٖات
ٖٯٳيٞ ،ٷي ٸ ح٣ٹ٢ي ضا تطٚية ٸ تؿٽي٭ ٶٳايس
ترف ټكتٱ  -تطتيثات ؾاظٲاٶي ٸ ٲٷاتٕ ٲاٮي

ٲازٺ٦ -23ٷٟطاٶؽ اًٖاء
 -1تسيٷٹؾيٯٻ « ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا» تأؾيؽ ٲي قٹز .ٶرؿتيٵ خٯؿٻ ٞطاټٳايي حسا٦ثط ْط ٜٲست ي ٥ؾا ٬پؽ اظ الظٰاالخطاء قسٴ
ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،تٹؾٍ ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي تك٧ي٭ ذٹاټس قسٞ .طاټٳايي زض اٸٮيٵ خٯؿٻ ذٹز ٲح٭ تط٪عاضي خٯؿات ٸ ٞٹان٭
ظٲاٶي اخالؾٽاي ٖازي تٗسي ضا تٗييٵ ذٹاټس ٦طز.
 -2خٯؿات ٞٹ ٠اٮٗازٺ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا زض ظٲاٶٽاي زي٫طي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت تٻ ٸؾيٯٻ ٞطاټٳايي يطٸضي تكريم زازٺ قٹز يا تٻ
ت٣اياي ٦تثي ټط ًٖٹي ٲكطٸٌ تٻ ايٷ٧ٻ ْط ٜقف ٲاٺ اظ ظٲاٶي ٦ٻ ايٵ ت٣ايا تٻ ٸؾيٯٻ زتيطذاٶٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تٻ اًٖاء اتال٘ قسٺ
اؾت ،حسا٢٭ ي ٥ؾٹٰ اًٖاء اظ تك٧ي٭ خٯؿٻ حٳايت ٦ٷٷس ،تط٪عاض ذٹاټس قس.
٦ -3ٷٟطاٶؽ اًٖا تايس زض اٸٮيٵ خٯؿٻ ،آييٵ ٦اض ذٹز ضا تٻ اتٟا ٠آضاء تهٹية ٦ٷس.
٦ -4ٷٟطاٶؽ اًٖا تٻ اتٟا ٠آضاء ٲ٣طضات ٲاٮي ذٹز ٸ ٶيع ٲ٣طضات ٶاْط تط تأٲيٵ تٹزخٻ ٶٽازټاي ٞطٖي ضا ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت تأؾيؽ ٦ٷس
ٸ ټٳچٷيٵ ٲ٣طضات ٲاٮي ٶاْط تط ٖٳٯ٧طز زتيطذاٶٻ ضا تهٹية ذٹاټس ٦طزٞ .طاټٳايي زض ټطخٯؿٻ ٖازي ،تٹزخٻ زٸضٺ ٲاٮي ،خٯؿٻ
ٖازي تٗسي ضا تهٹية ذٹاټس ٦طز.
٦ -5ٷٟطاٶؽ اًٖا تٻ َٹض ٲطتة اخطاي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا ٲٹضز تطضؾي ٢طاض ذٹاټس زاز ٸ تطاي تطٚية اخطاي ٲإثط آٴ تهٳيٳات الظٰ ضا

اتراش ذٹاټس ٦طز ٸ ٲيتٹاٶس َث ١ٲٹاز ( )29( ،)28ٸ ( )33تطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،پطٸت٧٭ټا ،اٮحا٢يٻټا ٸ انالحيٻټايي ضا تهٹية
٦ٷس .تٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض تايس:
اٮ - ٝتٻ ٲٹخة ٲٹاز ( )20ٸ ( )21ٲثازٮٻ اَالٖات ضا تطٚية ٸ تؿٽي٭ ٦ٷس.
ب -تسٸيٵ ٸ انالح ازٸاضي ضٸـټاي ٢ياؾي زض اٲط تح٣ي ١ٸ ٪طزآٸضي زازٺټاي ٲطتٹٌ تٻ اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ «ٖالٸٺ تط آٶچٻ زض
ٲازٺ ( )20پيفتيٷي قسٺ اؾت» ضا تطٚية ٸ ټسايت ٦ٷس.
ج -اظ تسٸيٵ ،اخطا ٸ اضظياتي َطحٽا ،تطٶاٲٻټا ٸ ضاټثطزټا ٸ ٶيع ؾياؾت٫صاضيټا٢ ،ٹاٶيٵ ٸ ؾايط ا٢ساٲات تٻ ٶحٹ ٲ٣تًي حٳايت ٦ٷس.
ز٪ -عاضقٽايي ضا ٦ٻ اًٖاء َث ١ٲازٺ ( )21اضائٻ زازٺ اٶس تطضؾي ٦طزٺ ٸ زض ٲٹضز ٶحٹٺ اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،تٻ َٹض ٲطتة ٪عاضـ
تسټس.
ٺ-ـ َث ١ٲازٺ ( ) 26تدٽيع ٲٷاتٕ ٲاٮي تطاي اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا تطٚية ٸ تؿٽي٭ ٦ٷس.
ٸ ـ ٶٽازټاي ٞطٖي ضا ٦ٻ تطاي ضؾيسٴ تٻ اټسا ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ الظٰ ټؿتٷس ،تك٧ي٭ زټس.
ظ ـ زض نٹضت ا٢تًاء تٻ ٖٷٹاٴ اتعاضي تطاي ت٣ٹيت اخطاي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،ذٹاؾتاض ذسٲات ،ټٳ٧اضي ٸ اضائٻ اَالٖات تٽيٻ قسٺ تٻ ٸؾيٯٻ
ؾاظٲاٶٽاي ٲطتٹٌ ٸ نالحيتساض ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ٸ ؾايط ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ٸ ؾاظٲاٶٽا ٸ ٶٽازټاي
ٚيطزٸٮتي زي٫ط قٹز.
ح ـ زض نٹضت ا٢تًاء زض پطتٹ تدطتياتي ٦ٻ زض اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٦ؿة ٦طزٺ ،تطاي ٶي٭ تٻ اټسا٦ ٜٷٹاٶؿيٹٴ اتراش ا٢ساٲات
زي٫طي ضا تطضؾي ٶٳايس.
٦ -6ٷٟطاٶؽ اًٖا ٲٗياضټاي ٲكاض٦ت ٶاْطاٴ زض خٯؿات ذٹز ضا تٗييٵ ذٹاټس ٦طز
ٲازٺ  -24زتيطذاٶٻ
٦ -1ٷٟطاٶؽ اًٖا ،زتيطذاٶٻ زائٳي ضا تأؾيؽ ذٹاټس ٦طز ٸ ٲ٣سٲات قطٸٔ تٻ٦اض آٴ ضا ٞطاټٱ ذٹاټس ؾاذت٦ .ٷٟطاٶؽ اًٖا
تايس ت٧ٹقس زض اٸٮيٵ ٶكؿت ذٹز ايٵ اٲط ضا اٶداٰ زټس.
 -2تا ظٲاٶي ٦ٻ زتيطذاٶٻ زائٳي تٗييٵ ٸ تك٧ي٭ ٶكسٺ اؾت ،ٸْاي ٝزتيطذاٶٻاي تٻٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،تٹؾٍ ؾاظٲاٴ
تٽساقت خٽاٶي اٶداٰ ذٹاټس قس.
 -3ٸْاي ٝزتيطذاٶٻ تٻ قطح ظيط اؾت:
اٮ ٝـ ٞطاټٱ ؾاذتٵ ٲ٣سٲات ٶكؿتټاي ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٸ ٶٽازټاي ٞطٖي آٴ ٸ اضائٻ ذسٲاتي ٦ٻ ٲٹضز ٶياظ آٶٽاؾت
ب ـ اضائٻ ٪عاضـټاي زضياٞتي تٻ ٲٹخة ٦ٷٹاٶؿيٹٴ.
ج ـ زض نٹضت زضذٹاؾت اضائٻ ٦ٳ ٥تٻ اًٖاء تٻ ٸيػٺ ٦كٹضټاي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹي ٦ٻ ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض
زاضٶس ،زض ٲٹضز تٽيٻ ٸ اضائٻ اَالٖات ٲٹضزٶياظ َث ١ٲٟاز ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ.
ز ـ تٽيٻ ٪عاضـټايي زض ٲٹضز ٗٞاٮيت ټاي ذٹز تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تحت ٶٓط ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٸ اضائٻ ايٵ ٪عاضـټا تٻ
٦ٷٟطاٶؽ اًٖا.
ټـ ـ حهٹ ٬اَٳيٷاٴ اظ ټٳاټٷ٫ي الظٰ تا ؾاظٲاٴټاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي شينالح ٸ زي٫ط ٶٽازټا تحت ٶٓط ٦ٷٟطاٶؽ

اًٖا.
ٸ ـ اٶٗ٣از تطتيثات ٢طاضزازي يا ازاضي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت تطاي اٶداٰ زازٴ ٸْاي ٝذٹز الظٰ تاقس ،تحت ٶٓط ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا
ظ ـ اٶداٰ ؾايط ٸْاي ٝزتيطذاٶٻاي ٲكرم قسٺ تٻ ٸؾيٯٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ ټطي ٥اظ پطٸت٧٭ټاي آٴ ٸ ؾايط ٸْايٟي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت
٦ٷٟطاٶؽ اًٖا تٗييٵ ٦ٷس
ٲازٺ 25ـ ضٸاتٍ تيٵ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٸ ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي
٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٲيتٹاٶس تطاي تأٲيٵ ټٳ٧اضيټاي ٞٷي ٸ ٲاٮي تطاي ٶي٭ تٻ اټسا ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،اظ ؾاظٲاٶٽاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي
ٸ تيٵاٮٳٯٯي شينالح اظخٳٯٻ ٲإؾؿات ٲاٮي ٸ تٹؾٗٻاي ت٣اياي ټٳ٧اضي ٦ٷس

ٲازٺ  -26ٲٷاتٕ ٲاٮي
 -1اًٖاء ٶ٣ف ٲٽٳي ضا ٦ٻ ٲٷاتٕ ٲاٮي زض ضؾيسٴ تٻ اټسا ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ايٟاء ٲي٦ٷس ،تهسي ١ٲيٶٳايٷس.
 -2ټطي ٥اظ اًٖاء تايس ٲُاتَ ١طحٽا ،تطٶاٲٻټا ٸ اٸٮٹيتټاي ٲٯي ذٹز تطاي ٗٞاٮيتٽاي ٲٯي زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ تطاي ضؾيسٴ تٻ
اټسا ٜايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،ٲٷاتٕ ٲاٮي ضا تأٲيٵ ٦ٷس.
 -3اًٖاء زض نٹضت ا٢تًاء تايس اؾتٟازٺ اظ ٲداضي زٸ خاٶثٻ ،ٲٷُ٣ٻاي ،ظيط ٲٷُ٣ٻاي ٸ ٲداضي چٷسخاٶثٻ زي٫ط ضا تطاي تأٲيٵ اٖتثاض
٦كٹضټاي زاضاي ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض ٦ٻ ًٖٹ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ټؿتٷس ،تطٚية ٶٳايٷس .تٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض الظٰ اؾت ٪عيٷٻټايي ٦ٻ اظ
ٶٓط ا٢تهازي ٖٳٯي ټؿتٷس اظخٳٯٻ ٲتٷٹٔ ؾاظي ٲحهٹ ٬تطاي تٹٮيس تٷثا٦ٹ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز ٸ زض ٲتٵ ضاټثطزټاي ٲٯي تطاي
تٹؾٗٻ پايساض ٲٹضز حٳايت ٢طاض ٪يطز.
 -4اًٖايي ٦ٻ زض ؾاظٲاٴټاي تيٵ زٸٮتي ٲٷُ٣ٻاي ٸ تيٵاٮٳٯٯي ٲطتٹٌ ٸ ٲإؾؿات ٲاٮي ٸ تٹؾٗٻاي حًٹض زاضٶس ،تايس ايٵ ؾاظٲاٴ
ټا ٸ ٲإؾؿات ضا تطٚية ٦ٷٷس ٦ٻ تٻ ٦كٹضټاي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹي ٦ٻ ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض زاضٶس ،زض اٶداٰ
تٗٽس ات آٶٽا تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،تسٸٴ ٲحسٸز قسٴ ح٣ٹ ٠ٲكاض٦ت زض ايٵ ؾاظٲاٶٽا٦ ،ٳ ٥ٶٳايٷس.
 -5اًٖاء ٲٹا٣ٞت ٲي٦ٷٷس ٦ٻ:
اٮ -ٝتطاي ٲؿاٖست تٻ اًٖاء زض اٶداٰ تٗٽسات ذٹز تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،ټٳٻ ٲٷاتٕ تاٮ٣ٹٺ ٸ ٲٹخٹز ٲطتٹٌ اظخٳٯٻ ٲٷاتٕ ٲاٮي
ٸ ٞٷي يا ٚيطٺ ،اٖٱ اظ ٲٷاتٕ ٖٳٹٲي ٸ ذهٹني ٦ٻ تطاي ٗٞاٮيتٽاي ٲطتٹٌ تٻ ٦ٷتط ٬زذاٶيات زض زؾتطؼ اؾت ،تايس تطاي ټٳٻ
اًٖاء ٸ ٲرهٹناً ٦كٹضټاي زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټايي ٦ٻ ا٢تهاز زض حا٪ ٬صاض زاضٶس ،تدٽيع ٪طزيسٺ ٸ ٲٹضز اؾتٟازٺ ٢طاض ٪يطز.
ب -زتيطذاٶٻ تايس ٲٷاتٕ تأٲيٵ اٖتثاض ٲٹخٹز ضا تٻ اَ الٔ ٦كٹضټاي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹ زاضاي ا٢تهاز زض حا٬
٪صاض تطؾاٶس تا اخطاي تٗٽسات آٶٽا تٻٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا تؿٽي٭ ٶٳايس.
ج٦ -ٷٟطاٶؽ اًٖا زض اٸٮيٵ ٶكؿت ذٹز ٲٷاتٕ ٲاٮي ٲٹخٹز ٸ تاٮ٣ٹٺ ٸ ؾاظٸ٦اض ٲؿاٖست ضا تط اؾاؼ تح٣ي٣ات اٶداٰ قسٺ تٹؾٍ
زتيطذاٶٻ ٸ ؾايط اَالٖات ٲطتٹٌ ،ٲٹضز تدسيس ٶٓط ٢طاضزازٺ ٸ زض ٲٹضز ٟ٦ايت آٶٽا تطضؾي ذٹاټس ٦طز.
ز ـ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٶتايح ايٵ تدسيسٶٓط ضا زض تٗييٵ يطٸضت اضت٣اي ضاټ٧اضټاي ٲٹخٹز يا ايداز نٷسٸ ٠خٽاٶي زاٸَٯثاٶٻ يا زي٫ط
ضاټ٧اضټاي ٲاٮي ٲ٣تًي تطاي ټسايت ٲٷاتٕ ٲاٮي اٶؿاٶي تٻ ؾٹ ي ٦كٹضټاي ًٖٹ زض حا ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټاي ًٖٹ زاضاي ا٢تهاز زض
حا٪ ٬صاض تٻ ٲٷٓٹض ٦ٳ ٥تٻ آٶٽا زض ٶي٭ تٻ اټسا٦ ٜٷٹاٶؿيٹٴ ،زض ٶٓط ذٹاټس ٪طٞت.

ترف ٶٽٱ ـ ح٭ ٸ ٞه٭ اذتالٞات
ٲازٺ 27ـ ح٭ ٸ ٞه٭ اذتالٞات
 -1زض نٹضتي ٦ٻ تيٵ زٸ يا چٷس ًٖٹ زض ٲٹضز تٟؿيط يا اخطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اذتالٞاتي پيف آيسَ ،طٞٽاي اذتال ٜتايس اظ
َطي ١ٲداضي زيپٯٳاتي ٥تالـ ٶٳايٷس اذتال ٜضا تٻ ٸؾيٯٻ ٲصا٦طٺ يا زي٫ط ضٸـټاي ٲؿاٮٳتآٲيع تٻ اٶتراب ذٹز اظ خٳٯٻ
ٲؿاٖي خٳيٯٻ ،ٲياٶدي٫طي يا ٲهاٮحٻ ،ح٭ ٸ ٞه٭ ٦ٷٷسٖ .سٰ ٶي٭ تٻ تٹا ١ٞاظ ضاٺ ٲؿاٖي خٳيٯٻ ،ٲياٶدي٫طي يا ٲهاٮحٻ،
َطٞٽاي اذتال ٜضا اظ ٲؿإٸٮيت ازاٲٻ تالـ تطاي ح٭ ٸ ٞه٭ ٲثطي ٶٳي٦ٷس.
 -2ټط زٸٮت يا ؾاظٲاٴ ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻاي ٲي تٹاٶس زض ټٷ٫اٰ تٷٟيص ،پصيطـ ،تهٹية ،تأييس ضؾٳي يا اٮحا ٠تٻ ايٵ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ يا ټط ظٲاٴ زي٫طي پؽ اظ آٴ٦ ،تثاً تٻ اٲيٵ اؾٷاز اٖالٰ ٦ٷس ٦ٻ زض ٲٹضز اذتالٞي ٦ٻ َث ١تٷس( )1ايٵ ٲازٺ ح٭ ٸ
ٞه٭ ٶكٹز ،تاالخثاض زاٸضي ٲٹضزي ضا َث ١تكطيٟاتي ٦ٻ تٻ اتٟا ٠آضاء تٻ تهٹية ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٲيضؾس ،ٲيپصيطز.
 -3ٲٟاز ايٵ ٲازٺ زض ٲٹضز ټط٪ٹٶٻ پطٸت٧٭ ،ٶؿثت تٻ اًٖاي پطٸت٧٭ ٲعتٹض اٖٳا ٬ذٹاټس قس ٲ٫ط ايٷ٧ٻ تٻ ٶحٹ زي٫طي زض آٴ
ٲ٣طض قسٺ تاقس
ترف زټٱ ـ تٹؾٗٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ
ٲازٺ 28ـ انالحيٻټاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ
 -1ټط ًٖٹ ٲيتٹاٶس انالحاتي ضا تطاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پيكٷٽاز ٦ٷس .ايٵ انالحيٻټا تٹؾٍ ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا ٲٹضز تطضؾي ٢طاض
ٲي٪يطز.
 -2انالحيٻټاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تايس تٻ تهٹية ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا تطؾس .ٲتٵ ټط انالحيٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،حسا٢٭ قف ٲاٺ ٢ث٭ اظ
تاضيد خٯؿٻ اي ٦ٻ تطاي تهٹية آٴ زض ٦ٷٟطاٶؽ اًٖا پيكٷٽاز قسٺ ،تٹؾٍ زتيطذاٶٻ زض اذتياض اًٖاء ٢طاض ٲي٪يطز .زتيطذاٶٻ،
ٲتٵ انالحيٻ ټاي پيكٷٽازي ضا زض اذتياض اٲًاء٦ٷٷس٪اٴ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ تطاي اَالٔ زض اذتياض اٲيٵ اؾٷاز ٶيع ٲي٪صاضز.
 -3اًٖاء تايس ټٳٻ تالـ ذٹز ضا تٻ ٦اض ٪يطٶس ٦ٻ زض ٲٹضز ټط انالحيٻ پيكٷٽازي تٻ اتٟا٠آضاء زؾت ياتٷس .ا٪ط ټٳٻ تالـټا
تطاي ٦ؿة اتٟا ٠آضاء تٻ ٶتيدٻ اي ٶطؾس ٸ تٹا٣ٞي زض ايٵ ظٲيٷٻ تٻ زؾت ٶيايس ،تٻ ٖٷٹاٴ آذطيٵ ضاٺ ح٭ ،انالحيٻ تا ضأي
ا٦ثطيت ؾٻ چٽاضٰ اًٖاي حايط ٸ ضأيزټٷسٺ زض خٯؿٻ تٻ تهٹية ذٹاټس ضؾيس .اظ ٶٓط ايٵ ٲازٺ ،اًٖاي حايط ٸ ضأيزټٷسٺ تٻ
اًٖايي اَال ٠ٲي قٹز ٦ٻ زض خٯؿٻ حًٹض زاضٶس ٸ ضأي ٲثثت يا ٲٷٟي ٲيزټٷس .ټط انالحيٻاي ٦ٻ تهٹية ٲيقٹز تٹؾٍ
زتيطذاٶٻ زض اذتياض اٲيٵ اؾٷاز ٢طاض ٲي٪يطز ٸ ٸي آٴ ضا تطاي پصيطـ تطاي تٳاٲي اًٖاء اضؾا ٬ذٹاټس ٦طز.
 -4اؾٷاز تهٹية انالحيٻ ٶعز اٲيٵ اؾٷاز تٹزيٕ ذٹاټس قس .انالحيٻاي ٦ٻ َث ١تٷس( )3ايٵ ٲازٺ تٻ تهٹية ضؾيسٺ اؾت زض
ٶٹزٲيٵ ضٸظ پؽ اظ زضياٞت اؾٷاز پصيطـ حسا٢٭ زٸ ؾٹٰ اًٖاي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٲٹضز اًٖايي ٦ٻ آٴ ضا پصيطٞتٻاٶس ،الظٰاالخطاء
ذٹاټس قس.
 -5انالحيٻ تطاي ټط ًٖٹ زي٫طي ،زض ٶٹزٲيٵ ضٸظ پؽ اظ تاضيد زضياٞت تٹزيٕ ؾٷس پصيطـ انالحيٻ ٲعتٹض تٹؾٍ آٴ ًٖٹ،
الظٰاالخطاء ذٹاټس قس

ٲازٺ 29ـ تهٹية ٸ انالح پيٹؾتټاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ
 -1پيٹؾتټاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٸ انالحيٻټاي آٶٽا َث ١تكطيٟات ٲٷسضج زض ٲازٺ ( )28پيكٷٽاز ،تهٹية ٸ الظٰاالخطاء ذٹاټس
قس.
 -2پيٹؾتټاي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ترف اليٷ٧ٟي اظ آٴ تٻ قٳاض ٲي ضٸز ٸ خع زض ٲٹاضزي ٦ٻ تٻ نطاحت ش٦ط قٹز ،ټط٪ٹٶٻ اضخأ تٻ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ټٳعٲاٴ تٻ ٲٗٷي اضخأ تٻپيٹؾتټاي آٴ ٶيع ٲيتاقس.
 -3پيٹؾتټا ٲحسٸز تٻ ٞٽطؾت ټا ،ضٸقٽاي ٦اض ٸ ؾايط ٲٹيٹٖات تٹنيٟي ٲطتٹٌ تٻ ٲؿائ٭ ازاضيٞ ،ٷي ،اخطايي يا تكطيٟاتي
اؾت.
ترف ياظزټٱ ـ ٲ٣طضات ٶٽايي
ٲازٺ  -30ح ١قطٌټا
ټيچ ٪ٹٶٻ ح ١قطَي ضا ٶٳيتٹاٴ زض ٲٹضز ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٶٓط ٪طٞت
ٲازٺ  -31اٶهطا ٜاظ ًٖٹيت
 -1ټط ًٖٹي ٲيتٹاٶس زض ټط ظٲاٴ پؽ اظ زٸ ؾا ٬اظ تاضيري ٦ٻ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٲٹضز آٴ الظٰاالخطاء قسٺ اؾت ،تا اضائٻ
اَالٖيٻ ٦تثي تٻ اٲيٵ اؾٷاز ،اٶهطا ٜذٹز ضا اظ ًٖٹيت زض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اٖالٰ زاضز.
 -2اٶهطا ٜٲعتٹض پؽ اظ ٪صقت ي ٥ؾا ٬اظ تاضيد اَالٖيٻ اٶهطا ٜاظ ًٖٹيت تٹؾٍ اٲيٵ اؾٷاز يا تاضيد زيطتطي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ
اؾت زض اَالٖيٻ اٖالٰ اٶهطا٢ ٜيس قسٺ ،ضؾٳيت ذٹاټس ياٞت
 -3ټط ًٖٹي ٦ٻ اظ ًٖٹيت زض ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اٶهطا ٜٲيزټس ،چٷيٵ تٯ٣ي ذٹاټس قس ٦ٻ اظ ًٖٹيت زض ټط پطٸت٧ٯي ٦ٻ
ًٖٹ آٴ اؾت ٶيع اٶهطا ٜزازٺ اؾت
ٲازٺ  -32ح ١ضأي
 -1تٻ خع زض ٲٹضزي ٦ٻ زض تٷس ( )2ايٵ ٲازٺ پيفتيٷي قسٺ اؾت ،ټط ًٖٹ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ي ٥ضأي ذٹاټس زاقت.
 -2ؾاظٲاٴټاي ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻاي زض ٲٹيٹٖات تحت نالحيت ذٹز تٻتٗساز زٸٮتٽاي ًٖٹ ذٹز ٦ٻ ًٖٹ ايٵ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٶيع ٲي تاقٷس ،ح ١ضأي ذٹاټٷس زاقت .ا٪ط ي٧ي اظ زٸٮتٽاي ًٖٹ ؾاظٲاٴ ٲعتٹض اظ ح ١ذٹز اؾتٟازٺ ٦ٷس ،ؾاظٲاٴ
ٲص٦ٹض ٶٳيتٹاٶس اظ ايٵ ح ١ذٹز اؾتٟازٺ ٦ٷس ٸ تطٖ٧ؽ
ٲازٺ  -33پطٸت٧٭ټا
 -1ټطي ٥اظ اًٖاء ٲيتٹاٶس پطٸت٧ٯي ضا پيكٷٽاز ٦ٷس .ايٵ پيكٷٽازټا زض ٦ٷٟطاٶؽ اًٖاء تطضؾي ذٹاټس قس.
٦ -2ٷٟطاٶؽ اًٖاء ٲيتٹاٶس پطٸت٧٭ټاي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا تهٹية ٦ٷس .زض تهٹية ايٵ پطٸت٧٭ټا تايس تالـ قٹز ٦ٻ اتٟا٠
آضاء حان٭ قٹز .ا٪ط تالـټا تطاي ٦ؿة اتٟا٠آضاء تٻ ٶتيدٻاي ٶطؾس ٸ تٹا٣ٞي حان٭ ٶكٹز ،تٻ ٖٷٹاٴ آذطيٵ ضاٺ ح٭ ،پطٸت٧٭
تا ضأي ا٦ثطيت ؾٻ چٽاضٰ اًٖاي حايط ٸ ضأيزټٷسٺ زض خٯؿٻ تهٹية ذٹاټس قس .اظ ٶٓط ايٵ ٲازٺ اًٖاي حايط ٸ ضأيزټٷسٺ
تٻ اًٖايي اَال ٠ٲيقٹز ٦ٻ حًٹض زاضٶس ٸ ضأي ٲثثت يا ٲٷٟي ٲيزټٷس.

 -3ٲتٵ ټط پطٸت٧٭ پيكٷٽازي حسا٢٭ قف ٲاٺ ٢ث٭ اظ تاضيد خٯؿٻاي ٦ٻ تطاي تهٹية آٴ زض ٦ٷٟطاٶؽ اًٖاءپيكٷٽاز قسٺ،
تٹؾٍ زتيطذاٶٻ زض اذتياض اًٖاء ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت.
 ٍ٣ٞ -4اًٖاي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٲيتٹاٶٷس ًٖٹ پطٸت٧٭ قٹٶس.
 -5ټط پطٸت٧٭ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ تٷٽا تطاي اًٖاي پطٸت٧٭ ٲٹضزٶٓط تٗٽسآٸض اؾت ٍ٣ٞ .اًٖاي پطٸت٧٭ ٲيتٹاٶٷس زض ٲٹضز
ٲٹيٹٖاتي ٦ٻ نطٞاً تٻ پطٸت٧٭ ٲٹضزٶٓط ٲطتٹٌ ٲيقٹز تهٳيٱ ت٫يطٶس.
 -6اٮعاٲات الظٰاالخطاء قسٴ ټط پطٸت٧٭ زض آٴ ؾٷس ش٦ط ذٹاټسقس
ٲازٺ  -34اٲًاء
ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ اظ تاضيد  16غٸئٵ  )1382/3/26( 2003تا  22غٸئٵ  )1382/4/1( 2003زض ٲ٣ط ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي زض
غٶٹ ،ٸ پؽ اظ آٴ اظ تاضيد  30غٸئٵ  )1382/4/9( 2003تا  29غٸئٵ  )1383/4/9( 2004زض ٲ٣ط ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس زض
ٶيٹيٹض ٤تطاي اٲًاي تٳاٲي اًٖاي ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي ٸ زٸٮتٽايي ٦ٻ ًٖٹ ؾاظٲاٴ تٽساقت خٽاٶي ٶيؿتٷس ٸٮي زض
ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ًٖٹيت زاضٶس ٸ ٶيع ؾاظٲاٴټاي ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻاي ٲٟتٹح ذٹاټستٹز.
ٲازٺ  -35تٷٟيص ،پصيطـ ،تهٹية ٸ تأييس ضؾٳي يا اٮحا٠
 -1ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٲٷٹٌ تٻ تٷٟيص ،پصيطـ ،تهٹية يا اٮحا ٠زٸٮتٽا يا تأييس ضؾٳي يا اٮحا ٠ؾاظٲاٴټاي ټٳ٫طايي ا٢تهازي
ٲٷُ٣ٻ اي اؾت .ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،ي ٥ضٸظ پؽ اظ تاضيري ٦ٻ زض آٴ تطاي اٲًاء تؿتٻ ٲيقٹز ،تطاي اٮحا ٠ٲٟتٹح ذٹاټس تٹز.
اؾٷاز تٷٟيص ،پصيطـ ،تهٹية ،تأييس ضؾٳي يا اٮحا ٠ٶعز اٲيٵ اؾٷاز تٹزيٕ ذٹاټس قس.
 -2ټط ؾاظٲاٴ ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻ اي ٦ٻ تٻ ًٖٹيت ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زضآيس ،تسٸٴ آٶ٧ٻ ټيچ ي ٥اظ اًٖاي آٴ ًٖٹ ايٵ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ قٹٶس ،زض ٲٹضز تٳاٰ تٗٽسات ايداز قسٺ تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،ٲتٗٽس ذٹاټس تٹز .زض ٲٹضز ؾاظٲاٴټاي ٲعتٹض
٦ٻ ي ٥يا چٷس ًٖٹ آٴًٖ ،ٹ ايٵ ٦ٷ ٹاٶؿيٹٴ ٶيع تاقٷس ،ؾاظٲاٴ ٸ اًٖاي آٴ زض ٲٹضز ٲؿإٸٮيتٽاي ٲطتٹٌ ذٹز تطاي اخطاي
تٗٽساتي ٦ٻ تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زاضٶس ،تهٳيٱ ذٹاټٷس ٪طٞت .زض چٷيٵ ٲٹاضزي ؾاظٲاٴ ٸ اًٖاي آٴ ٶٳيتٹاٶٷس تٻ
نٹضت ټٳعٲاٴ اظ ح٣ٹ٢ي ٦ٻ تٻ ٲٹخة ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زاضٶس ،اؾتٟازٺ ٦ٷٷس.
 -3ؾاظٲاٴټاي ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻ اي تايس زض اؾٷاز ٲطتٹٌ تٻ تأييس ضؾٳي يا اؾٷاز اٮحا ٠ذٹز ،حسٸز نالحيت ذٹيف
ضا زض ٲٹضز ٲٹيٹٖاتي ٦ٻ زض ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٲٹضز ح٧ٱ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ،اٖالٰ ٶٳايٷس .ايٵ ؾاظٲاٶٽا تايس ټط٪ٹٶٻ انالحات تٕ-
زي زض ح-زٸز نالحي-ت ذٹز ضا تٻ اٲي-ٴ اؾٷاز اَالٔ زټٵ-ز ٸ ٸي ٴ-يع تٻ ٶٹتٻ ذٹز ٲطات-ب ضا تٻ اَالٔ اًٖاء ذٹاټس
ضؾاٶس
ٲازٺ  -36الظٰ االخطاء قسٴ
 -1ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٶٹزٲيٵ ضٸظ پؽ اظ تاضيد تٹزيٕ پٷداټٳيٵ ؾٷس تٷٟيص ،پصيطـ ،تهٹية ،تأييس ضؾٳي يا اٮحا ٠ٶعز اٲيٵ
اؾٷاز الظٰ االخطاء ذٹاټس قس.
 -2ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٲٹضز ټط زٸٮتي ٦ٻ پؽ اظ اٶداٰ قطايٍ ٲٷسضج زض تٷس ( )1زض ٲٹضز الظٰاالخطاء قسٴ ،آٴ ضا ٲٹضز تٷٟيص،
پصيطـ ،تهٹية ٢طاض زټس يا تٻ آٴ ٲٯح ١قٹز ،زض ٶٹزٲيٵ ضٸظ پؽ اظ تاضيد تٹزيٕ ؾٷس تٷٟيص ،پصيطـ ،تهٹية يا اٮحا ٠الظٰ
االخطاء ذٹاټس قس.

 -3ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض ٲٹضز ټط ؾاظٲاٴ ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻاي ٦ٻ پؽ اظ اٶداٰ قطايٍ ٲٷسضج زض تٷس ( )1زض ٲٹضز الظٰ
االخطاء قسٴ ،ؾٷس تأييس ضؾٳي يا ؾٷس اٮحا ٠ضا تٹزيٕ ٶٳايس ،زضٶٹزٲيٵ ضٸظ پؽ اظ تٹزيٕ ؾٷس تأييس ضؾٳي يا اٮحا ،٠الظٰ
االخطاء ذٹاټسقس.
 -4اظ ٶٓط ايٵ ٲازٺ ،ټط ؾٷس تٹزيٕ قسٺ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ټٳ٫طايي ا٢تهازي ٲٷُ٣ٻاي ،تٻ ٖٷٹاٴ ؾٷسي اياٞٻ تطاؾٷاز تٹزيٕ
قسٺ تٹؾٍ زٸٮتٽاي ًٖٹ ؾاظٲاٴ ٲعتٹض ٲحاؾثٻ ٶرٹاټس قس
ٲازٺ -37اٲيٵ اؾٷاز
زتيط ٦٭ ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس ،اٲيٵ اؾٷاز ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ،انالحيٻټا ،پطٸت٧٭ټا ٸ پيٹؾتټاي تهٹية قسٺ َث ١ٲٹاز ( )28ٸ ()29
ٸ ( )33ذٹاټس تٹز
ٲازٺ -38ٲتٹٴ ٲٗتثط
ٶؿرٻ انٯي ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٦ٻ ٲتٵ ټاي ٖطتي ،چيٷي ،اٶ٫ٯيؿيٞ ،طاٶؿٹي ،ضٸؾي ٸ اؾپاٶيايي آٴ اظ اٖتثاض ي٧ؿاٴ تطذٹضزاض
اؾت ٶعز زتيط٦٭ ؾاظٲاٴ ٲٯ٭ ٲتحس تٹزيٕ ذٹاټس قس.
زض تأييس ٲطاتة تاال تٻ اٲًاء ٦ٷٷس٪اٴ ظيط ٦ٻ تٻ َٹض ٲ٣تًي تسيٵ ٲٷٓٹض ٲداظ قسٺاٶس ،ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا اٲًاء ٶٳٹزٶس .ايٵ
٦ٷٹاٶؿيٹٴ زض تاضيد  21ٲٻ  1382/3/2( 2003ټدطي قٳؿي) زض غٶٹ تٷٓيٱ ٪طزيس.
٢اٶٹٴ ٞٹ ٠ٲكتٳ٭ تط ٲازٺ ٸاحسٺ ٲٷًٱ تٻ ٲتٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ قاٲ٭ ٲ٣سٲٻ ٸ ؾي ٸ ټكت ٲازٺ زض خٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ ي٧كٷثٻ
ٲٹضخ پٷدٱ تيطٲاٺ ي٧ٽع اض ٸ ؾيهس ٸ ټكتاز ٸ چٽاض ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي تهٹية ٸ زض تاضيد  1384/8/7تٷس ( )2ٲازٺ ()27
آٴ ٖيٷاً تٻ تهٹية ٲدٳٕ تكريم ٲهٯحت ٶٓاٰ ضؾيس.
ضئيؽ ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٚ -الٲٗٯي حسازٖاز٬

