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تبسيس ٝ :حش ٛاٙحشا٧ 1430 ٛدشي ٍٞشي (ديٞب٧ 1387 ٥دشي ضٞسي)

َٝذ: ٦ٝ
ثس ٜاهلل اٙشح ٠ٞاٙشحيٜ
حٞذ  ٣سپبس خذاي سا ّٝ ٦قشىت خ٤يص سا اسصا١ي ث٢ذٕب١ص ٤ٞ١د تب ا ٣سا ثط٢بس٢ذ  ٣اىتخبس فج٤ديت ث ٦سبحت
ٍذسيص سا افغبء ٤ٞ١د ٥تب ثس٤ي ا ٣تَشة خ٤ي٢ذ .
 ٣ضْش ثي پبيب ٟخذاي سا ّ ٦خ٤د سة ث٢ذٕب١ص ٕطت  ٣سا٧ ٥ذايت سا ثش آ٨١ب ثب حدح ثبع٢ي  ٣ؽب٧شي ٞ١بيب١ذ ٧ ٣يچ
ٍٝ٤ي سا خبٗي اص ىشستبد٧ ٣ ٥بدي خ٤يص ٣ا٨٢١بد .
٢ٝ ٣ت خذاي سا ّ ٦ث٢يب٣ ٟغبيت ١ج٤ي سا ثشاي تجيي ٣ ٠تذا ٛ٣دي ٠ث٢ب ٤ٞ١د ٣ ٥آ ٟسا ث ٦ف ٣ ٜٚفػٞت آساست .
 ٣سال ٣ ٛدس٣د ثش پيبٝجش خبت( ٜغٚي اهلل فٚي ٣ ٦آ ٣ ٦ٙسَ١ ٣ ) ٜٚجبء د٣اصدٕ ٥ب ٦١اش اٝيشا٢ٝ٤ٞٙي ٠فٚي ث ٠اثيغبٙت  ٣حس٠
ث ٠فٚي  ٣حسي ٠ث ٠فٚي  ٣فٚي ث ٠حسيٝ ٣ ٠حٞذ ث ٠فٚي  ٣خقيش ثٝ ٠حٞذ ٤ٝ ٣سي ث ٠خقيش  ٣فٚي ث٤ٝ ٠سي ٣
ٝحٞذ ث ٠فٚي  ٣فٚي ثٝ ٠حٞذ  ٣حس ٠ث ٠فٚي  ٣آخشي ٠رخيش ٥ا٨ٙي ٍ ٣يب٢٢ّ ٛذ ٥ث ٦فذٗ ٍ ٣سظ  ٣ثشپب ّ٢٢ذ ٥دي٠
ا٨ٙي حدت ث ٠اٙحس ٠اٙقسْشي (اس٣ح٢ب اٙقبٞٙيٙ ٠تشاة َٝذ ٦ٝاٙيذاء )  ٣سال ٛخبغ ٦ثشا ٛاالئٝ ، ٦ٞذاىـ حشي ٜاٝبٝت ٣ ٣اليت
 ٣ض٨يذٝ ٥ؾ٧ ٦ٝ٤ٚستي حضشت ىبع ٦ٞث٢ت ٝحٞذ(ظ) .
 ٣چ٢ي ٠است ّ ٦ثٍ ٦ػذ ا١دب ٛتْٚيو ٣ ٣ؽيي ، ٦ا١يبً دا ضت٧ ٦ب  ٣پشداخت صّبت آ٤ٝخت٧ ٦ب ١ ٣طب١ذاس ّشد ٟخ٤د ث٦
غبحجٞب ٟخ٨ت مالٝي  ٣خذٝتٖزاسي ٍذ ٛدس فشغ ٦اي ٝي ٨١ي ٦ّ ٜاٝيذ است ثب ٙغو  ٣ف٢بيبت ا٨ٙي  ٣تجقيت اص ّالٛ
خب٣دا ٦١اش  ٣سا٧جشي حضشات ٝقػٝ٤ي( ٠فٚي ٜ٨اٙسال) ٛ

اص خغب ٙ ٣نضش  ٣ا١حشاه ث ٦د٣س ث٤د٢ٝ ٣ ٥ت٨ي ث٦

خيش  ٣سقبدت د١يب  ٣فبٍجت ٕشدد .
ا ٟضبء اهلل
ىػ٘ اّٚ : ٗ٣يبت  ٣ا٧ذاه
ٝبد ٥يِ -تقشيو :
ّب ٟ٤١ىشٖ٢٧ي ٝشدٝي ثش٧ب٤ٝ ٟسس ٦اي است ىشٖ٢٧ي ٝز٧جي  ٣ميشا١تيبفي ّ ٦ث ٦تبسيخ اٝ ٗ٣حش ٛاٙحشا ٛسبٗ 1430
٧دشي ٍٞشي (ثشاثش ثب  9ديٞب ٥سبٗ ٧ 1387دشي ضٞسي ) دس سبصٝبٟ

تجٚينبت اسالٝي استب ٟآرسثبيدبٟ

ضشٍي (ثخص ّب٨١٤١ب ٨١ ٣بد٧بي ىشٖ٢٧ي ٝشدٝي ) ث ٦ضٞبس 301010052 ٥ث ٦ثجت سسيذ ٣ ٥دس اي ٠اسبس٢ب ٦ٝثٙ ٦حبػ
سفبيت اختػبس ّب١ ٟ٤١بٝيذٝ ٥ي ض٤د.
ٝبد ٥د -٣ا٧ذاه :
ا٧ذاه ّب ٟ٤١ث ٦غ٤ست ّٚي فجبست٢ذ اص :
)1تجٚيل ٝ ٣قشىي ٝقبسه ١بة دي٢ي ثب ف٢بيت ث: ٦
٢ٝبثـ اغي٘ (ٍشآ ٣ ٟس٢ت)
ضي٧ ٥٤بي تجٚيل غحيح (ف ٜٚت٤ا ٛثب ف) ٘ٞ
ٖ١ب ٥فػشي  ٣طسه (د٣سي اص تحدش)

 )2آ٤ٝصش ٝقبسه ١بة دي٢ي خ٨ت :
ايدبد پطت٤ا٤ٍ ٦١ي دي٢ي دس خبٝق٦
ايدبد ٤ٝخ٨ب  ٣خ٨ط٨بي خ٤د خ٤ش دس خبٝق٦
فذ ٛا١حػبس ٝقبسه ثشاي ٍطشي خبظ
َٝ )3بث ٦ٚغحيح ٝ ،ذٝ ،ٟ٣ست٢ذ  ٣ث ٦د٣س اص تقػت ث ٦ضي٧ ٥٤بي ٕ١٤بٕ ٟ٤دي٢ي ثب ضج٨بت  ٣ىشٍ٧ ٦بي ضب٣ ٦ٙ
دض٢ٞب ٟىْشي  ٣ىشٖ٢٧ي دي ٠خ٨ت :
پباليص اىْبس ثبع٘ اص خبٝق٦
تقٞيٌ س٣حي ٦دض ٠ٞض٢بسي  ٣ض٢بخت تشى٢ذ٧ب  ٣ت٤عئ٧ ٦بي دض٢ٞب ٟديٝ ٣ ٠ز٧ت
ثذست آ٣سد ٟاثتْبس ف ٘ٞدس ثشاثش ت٨بخ ٜىشٖ٢٧ي  ٣ىْشي ٝخبٙيي ٠ديٝ ٣ ٠ز٧ت
 )4ايدبد ثستش٧بي ىشٖ٢٧ي سب ٜٙثشاي سٖ١ي ٠ضذ ٟفَبيذ  ٣افٞبٗ ىشدي  ٣اختٞبفي ث ٦غجن ٦ا٨ٙي
 )5ىشا ٜ٧سبصي صٝي٧ ٦٢بي ؽ٤٨س آخشي ٠خٚيي ٦ا٨ٙي ٨ٝذي(فد٘ اهلل تقبٙي ىشخ ٦اٙطشيو) ثب ف٢بيت ث: ٦
اغ٘ اغالح خضء  ،پبي ٦اغالح ّ٘
 ٣ت٤خ ٦ث ٦ا٤ٝس اغالحي ىشدي  ٣اختٞبفي س ٘٨ا٤ٙغ ٗ٤ثشاي سىـ ٤ٝا١ـ ؽ٤٨س
 )6اسائ ٦خذٝبت خب١جي اف ٜاص فٞٚي  ،تيشيحي  ،ضنٚي ٝ ،بٙي  ... ٣ث١ ٦خجٖب ٟفشغ ٦ف ٣ ٜٚف ٘ٞثب ف٢بيت ث: ٦
تَ٤يت سالٝت س٣حي ١ ٣طبط خبٝق ٦دي٢ي
٣حذت ٚٝضٝ ٣ ٛ٣قَٝ ٗ٤تذي٢ي ٠دس خبٝق٦
ت٤خ ٦ثَٝ ٦تضيبت د٣س ٥خ٤ا١ي ١ ٣يبص٧ب  ٣ت٤ا٢ٞ١ذي٨بي آ٨١ب
اىضايص تحشُ ّ ٣بسايي ثشاي ١ي٘ ثّ ٦شاٝت  ٣فضت ا١سب١ي
ٝبد ٥سٝ -٦شّض ىقبٙيت :
ٝشّض اغٚي ّب ٟ٤١دس ايشا - ٟتجشيض ٣اٍـ ث٤دٝ ٣ ٥ي ت٤ا١ذ دس غ٤ست ٙض ٛ٣دس َ١بط ديٖش داخ٘  ٣خبسج ّط٤س ضقج٦
٧بي ٞ١بي٢ذٕي دايش ٞ١بيذ .
ٝبد ٥چ٨بسٝ -ذت ىقبٙيت :
ٝذت ىقبٙيت ّب ٟ٤١اص تبسيخ تبسيس ثٝ ٦ذت ١بٝحذ٣د ٝي ثبضذ .
ٝبد ٥پ٢ح -تبثقيت :
تبثقيت ّب٧ ٣ ٟ٤١يبت ٤ٝسس آ ٟايشا١ي ث٤دّٚ ٣ ٥ي ٦افضبي آ ٟاٙتضا ٛخ٤د سا ثٍ ٦ب ٟ٤١اسبسي خ٤٨ٞسي اسالٝي ايشاٟ
افالٝ ٛي داس١ذ  ٣ث١ ٦بّ ٛب ٟ٤١حٌ ٧يچٖ ٦١٤ىقبٙيت سيبسي  ٣يب ٣اثستٖي  ٣استجبط ثب احضاة ٕ ٣ش٨٧٣بي سيبسي
داخٚي  ٣خبسخي سا ١خ٤ا٢٧ذ داضت.
ٝبد ٥ضص -ضْ٘ حٍَ٤ي :

ّب ٟ٤١داساي ضخػيت حٍَ٤ي  ٣استَالٗ ا داسي ٝ ٣بٙي ث٤د٧ ، ٥يچٖ٣ ٦١٤اثستٖي ث٨١ ٦بد٧بي دٙ٣تي  ٣ميشدٙ٣تي داخ٘
 ٣خبسج ّط٤س ١ذاضت٢ٝ ٣ ٦حػشا ثش اسبس َٝشسات اي ٠اسبس٢ب ٦ٝاداسٝ ٥ي ض٤د .
ىػ٘ د :ٛ٣سبختبس
ٝبد٧ ٥يت – اسّب:ٟ
ّب ٟ٤١داساي اسّب ٟصيش ٝي ثبضذ :
اٙو)٧يبت ٤ٝسس
ة) ٧يبت ٝذيش٥
ج)ثبصسس
د) افضبي ُاٟ٤١
ٝبد٧ ٥طت ٧ -يبت ٤ٝسس:
٧يبت ٤ٝسس فبٙي تشيٝ ٠شخـ دس ّب ٟ٤١دس صٝي ٦٢سيبستٖزاسي  ٣تػٞيٕ ٜيشي  ٣داساي ّٚي ٦اختيبسات دس حذ٣د
ا٧ذاه ٣ ٣ؽبيو ّب ٣ ٟ٤١اداس ٥ا٤ٝس آٝ ٟي ثبضذ .
ٝبد - ٦١ ٥افضبي ٧يبت ٤ٝسس :
ّب ٟ٤١داساي ١ 5يش ٤ٝسس ث ٦ضشح ٝطخػبت ٢ٝذسج دس اسبس٢بٝ ٦ٝي ثبضذ .
ٝبد ٥د٣ - ٥ؽبيو  ،اختيبسات ٝ ،سئٙ٤يت٨بي ٧يبت ٤ٝسس :
٣ؽبيو:
)1ثجت ّب ٣ ٟ٤١عي ٝشاح٘ ثجت ث ٦غ٤ست ّب٘ٝ
)2تذ٣ي ٣ ٠تػ٤يت اسبس٢ب ٣ ٦ٝاغالح  ٣ثبص٤١يسي آ ٟدس غ٤ست ١يبص
)3تذ٣ي ٣ ٠تػ٤يت آيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي ٧يبت ٤ٝسس
)4ا١تخبة ٢ٝطي  ٣ثبصسس  ٣خضا ٦١داس ثشاي ٧يبت ٤ٝسس عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
)5تػ٤يت ٤ٞ١داس سبصٝب١ي  ٣تطْيالت ّب ٟ٤١پيط٨٢بد ضذ ٥اص عشه ٧يبت ٝذيش٥
)6تقيي ٠سيبست٨ب  ٣خظ ٝطي ىقبٙيت٨بي ّبٟ٤١
)7تػ٤يت آيي١ ٠ب٧ ٦ٝبي ٝبٙي ٝ ٣قبٝالتي  ،ا داسي  ،استخذاٝي  ٣تطْيالتي ّب ٟ٤١پيط٨٢بد ضذ ٥اص عشه ٧يبت ٝذيش٥
)8ا١تخبة ٧يبت ٝذيش ٥عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
)9ثشسسي  ٣تػ٤يت ث٤دخ ٦سبٙيب ٣ ٦١تيػيٚي ّب ٟ٤١پيط٨٢بد ضذ ٥اص عشه ٧يبت ٝذيش٥
)10تػ٤يت حسبث٨ب  ٣تشاص١ب ٦ٝسبٙيبّ ٦١بٟ٤١
١)11ؾبست ثش ّبس ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
)12تطْي٘ خٚسبت ٧يبت ٤ٝسس  ٣ا١دب ٛا٤ٝس ٝح ٦ٙ٤عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
)13استجبط ٝستٞش ثب ٨١بد ثجت ّ٢٢ذّ ٥ب( ٟ٤١سبصٝب ٟتجٚينبت اسالٝي )
 )14اىتتبح حسبة ثبْ١ي ثشاي ا٤ٝس ٝبٙي ٝشث٤ط ثّ ٦ب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب٦ٝ

ٝسئٙ٤يت٨ب:
٧يبت ٤ٝسس ٝسئ ٗ٤تٞبٝي ثش١ب٧ ٦ٝب  ٣تػٞيٞبت ّب ٟ٤١ث٤د ٣ ٥دس ٍجبٗ ٨١بد ٧بي سسٞي پبسخٖ ٤خ٤ا٧ذ ث٤د .
اختيبسات:
١)1ػت  ٣فضٗ افضبي ٧يبت ٝذيش ٥عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
١)2ػت  ٣فضٗ ثبصسس ٢ٝ ٣طي  ٣خضا ٦١داس ٧يبت ٤ٝسس عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
١)3ػت  ٣فضٗ افضبي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
١)4ؾبست ثش تٞبٝي ا٤ٝس ّب ٣ ٟ٤١دخبٙت دس آ٨١ب عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
)5افٞبٗ تنييشات الص ٛدس ٤ٞ١داس سبصٝب١ي  ٣تطْيالتي ّبٟ٤١
)6تػ٤يت  ،سد يب اغالح ث٤دخ ٦سبالّ ٦١بٟ٤١
)7خبيٖضي٢ي اىشاد دس ٧يبت ٤ٝسس عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
)8ساّذ ّشد ٟا٤ٝس ّب ٣ ٟ٤١يب ا١حالٗ آ ٟعجٌ اسبس٢ب٦ٝ
ٝبد ٥يبصد -٥خٚسبت ٧يبت ٤ٝسس :
خٚسبت ٧يبت ٤ٝسس دٝ ٦١٤ٕ ٣ي ثبضذ:
)1خٚسبت فبدي :
٧ش ٝ 6ب ٥يْجبس ( ٧يت ٦اٝ ٗ٣ب٨٧بي ض٨شي٤س  ٣اسي٢ذ ) .
خٚسبت ا١تخبة ٧يبت ٝذيش ٣ ٥افضبي ّب ٟ٤١دس ٤ٝفذ َٝشس عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
 )2خٚسبت ى ً٤اٙقبد: ٥
دس غ٤ست دسخ٤است ٧يبت ٝذيش ٥يب ثبصسس  ٣يب ٧ش يِ اص افضبي ٧يبت ٤ٝسس خٚسبت ى ً٤اٙقبد٥

ثب ٞ٧بٖ٢٧ي

٢ٝطي تصّي٘ خ٤ا٧ذ ضذ .
تجػش ٥يِ:
خٚسبت فبدي ٧يبت ٤ٝسس ىَظ ثب حض٤س تٞبٝي افضبء سسٞيت داضت ٣ ٦دس غ٤ست ميجت افضبء  ،خٚس٦

ىبٍذ

سسٞيت ث٤د ٣ ٥ث٤ٝ ٦فذي ث ٦ىبغ ٦ٚد٧ ٣يتٝ ٗ٤ّ٤ٝ ٦ي ض٤د  .دس غ٤ست فذ ٛث ٦سسٞيت سسيذ ٟثشاي ثبس د ٛ٣دس يِ
د٣س ، ٥خٚس ٦ثب حض٤س اّثشيت افضبء سسٞيت خ٤ا٧ذ يبىت .
خٚسبت ى ً٤اٙقبد٧ ٥يبت ٤ٝسس ثب حض٤س  4/5افضبء سسٞيت خ٤ا٧ذ داضت  ٣دس غ٤ست ١شسيذ ٟث ٦حذ ١ػبة ،خٚس٦
ى ً٤اٙقبد ٥ث ٦ىبغ ٦ٚحذاّثش يِ ٧يت ٣ ٦ثب حض٤س اّثشيت افضبء سسٞيت خ٤ا٧ذ يبىت .
دس خٚسبت فبدي  ٣ى ً٤اٙقبد ٥تػٞيٞبت ثب ساي اّثشيت افضبي حبضش دس خٚسٝ ٦قتجش خ٤ا٧ذ ث٤د .
تجػش ٥د: ٣
تنييش ا٧ذاه ّب ٟ٤١دس اسبس٢ب ، ٦ٝثب ٤ٝاىَت  ٦ٞ٧افضبء ٧يبت ٤ٝسس اْٝب ٟپزيش است .
تجػش ٥س: ٦

دف٤ت اص افضبي ٧يبت ٤ٝسس ثشاي حض٤س دس خٚسبت فبدي ثب افال ٛيْٞبٍ ٥ج٘ اص ٤ٝفذ  ٣يبدآ٣سي يِ ٧يتٍ ٦ج٘ اص
٤ٝفذ ت٤سظ ٢ٝطي ٧يبت ٤ٝسس ا١دب ٛخ٤ا٧ذ ٕشىت  .دف٤ت ث ٦غ٤ست ْٝت٤ة يب تٚي٢ي اْٝب ٟپزيش است .
دف٤ت اص افضبي ٧يبت ٤ٝسس ثشاي حض٤س دس خٚسبت ى ً٤اٙقبد٥

ثب افال ٛسشيـ ٢ٝطي ث ٦غ٤ست تٚي٢ي  ٣ا١دبٛ

ٞ٧بٖ٢٧ي ٧بي الص ٛا١دب ٛخ٤ا٧ذ ٕشىت .
تجػش ٥چ٨بس :
دست٤س خٚسبت فبدي ٧يبت ٤ٝسس ث ٦ضشح صيش است:
ثشسسي ا٣ضبؿ ّبسي ّب ٣ ٟ٤١تػٞيٕ ٜيشي٨بي الص ٛدس ثبة آٟ
استٞبؿ  ٣ثشسسي ٕضاسش ثبصسس  ٣خضا ٦١داس
ثشسسي ٕضاسش ْٝت٤ة افضبي ٧يبت ٝذيش ٣ ٥افال١ ٛؾش دس ثبة ٕضاسش
ا١تػبة ٢ٝبغت تقشيو ضذ ٥دس ٧يبت ٤ٝسس
ا١تخبة افضبء ٧يبت ٝذيش ٣ ٥افضبي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
تجػش ٥پ٢ح :
اداس ٥خٚسبت ٧يبت ٤ٝسس عجٌ آيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي ٧يبت ٤ٝسس ث٤د٢ٝ ٣ ٥طي ٧يبت ٤ٝسس ثبيستي دس آمبص خٚسبت
ث ٦دست٤س خٚس ٦اضبس ٣ ٥دس پبيب ٟا٤ٝ ٜ٧اسد ٝغش٣ح ٦دس خٚسبت ٧يبت ٤ٝسس سا ثجت  ٣غ٤ست خٚس ٦سا ث ٦اٝضبي
افضبء سسب١ذ ٣ ٥ثبيٖب١ي ٞ١بيذ .
تجػش ٥ضص:
دف٤ت اص سئيس ٧يبت ٝذيش ٥ثشاي حض٤س دس خٚسبت ٧جبت ٤ٝسس ٤٢ٝط ث١ ٦ؾش ٧يبت ٤ٝسس ٝي ثبضذ .
ٝبد ٥د٣اصد٢ٝ -٥بغت دس ٧يبت ٤ٝسس :
٧يبت ٤ٝسس دس ١خستي ٠خٚس ٦سسٞي اص ثي ٠خ٤د ٤ٝسسي١ 3 ٠يش ٝسئ ٗ٤ث ٦ضشح ٣ؽبيو صيش ا١تخبة خ٤ا٢٧ذ ٤ٞ١د
:
اٙو) ٢ٝطي :
ٝسئ : ٗ٤ثجت غ٤ست خٚسبت
تقيي ٣ ٠افال ٛصٝب٨١بي ثشٕضاسي خٚسبت ث٤ٝ ٦سسي٠
آٝبد ٥سبصي ثش١بّ ٦ٝبسي خٚسبت ٤ٝسسي٠
ٝغبثَت دادٝ ٟػ٤ثبت ٧يبت ٤ٝسس  ٣اسبس٢ب٦ٝ
ة) ثبصسس :
ٞ١بي٢ذ٧ ٥يبت ٤ٝسس ثشاي ١ؾبست ثش ٧يبت ٝذيش ٥عجٌ اسبس٢ب( ٦ٝىشد غبحت اٝضاء ٧يبت ٤ٝسس دس ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦
ّب ٟ٤١دس ٧يبت ٝذيش)٥
ٝسئ ٗ٤اسائٕ ٦ضاسش دس ثبة ىقبٙيت٨بي ّب ٟ٤١ث٧ ٦يبت ٤ٝسس

ٝسئ٤٨ٞٝ ٗ٤س ٤ٞ١دْٝ ٟبتجبت سسٞي ّت ٣ ٟ٤٢حيؼ ٨ٖ١ ٣ذاسي ٨ٝش ّبٟ٤١
ج)خضا ٦١داس:
ٝسئ ٗ٤ا٤ٝس ٝبٙي ّب( ٟ٤١ىشد غبحت اٝضبء دس ا٤ٝس ٝبٙي ّب) ٟ٤١
تجػش٧ ٥يت :
د٣س ٥ىقبٙيت ٢ٝطي  ٣ثبصسس د ٣سب ٦ٙث٤د ٣ ٥د٣س ٥ىقبٙيت خضا ٦١داس چ٨بسسبٝ ٦ٙي ثبضذ .
تجػش٧ ٥طت :
يِ فض٧ ٤يبت ٤ٝسس ىَظ ٝي ت٤ا١ذ دس د٢ٝ ٣ػت اص ٢ٝبغت ٝبد ٥د٣اصدٍ ٥جٝ ٗ٤سئٙ٤يت ٞ١بيذ .
تجػش: ٦١ ٥
ا١تخبة ٝدذد افضبء ث ٦سٞت٨بي ٝزّ٤س ثالٝب١ـ ٝي ثبضذ .
تجػش ٥د: ٥
حَٝ ٣ ً٤ضايبي افضبء ٧يبت ٤ٝسس عجٌ پي٤ست ضٞبس ٥د ٣اسبس٢بٝ ٦ٝطخع ضذ ٥است .
ٝبد ٥سيضد - ٥تي٤يض اختيبسات :
٧يبت ٤ٝسس ٝي ت٤ا١ذ ث٢ٝ ٦ؾ٤س سشفت ثخطيذ ٟث ٦خشيب ٟا٤ٝس،

ٍسٞتي اص اختيبسات خ٤د سا ثشاي ٝذتي ٝقي ٠ث٦

٧يبت ٝذيش ٥تي٤يض ٞ١بيذ ٤١ .ؿ ٝ ٣ذت تي٤يض ثبيذ دس غ ٤ستدٚسبت ٧يبت ٤ٝسس ث ٦غ٤ست ّب ٘ٝدسج  ٣ث ٦اٝضبي
تٞبٝي افضبي ٧يبت ٤ٝسس ثال استث٢بء ثشسذ .
ٝبد ٥چ٨بسد – ٥استقيبء اص ٧يبت ٤ٝسس :
خش٣ج اص ٧يبت ٤ٝسس ثشاي اىشاد ١ب ٠ْٞٝث٤د ٣ ٥ىَظ دس غ٤ست ثش٣ص ٝطْالت الي٢ح٘ ،

ىشد ٝي ت٤ا١ذ ثب ٤ٝاىَت

تٞبٝي چ٨بس فض ٤ثبٍيٞب١ذ ٥استقيبي خ٤د سا تَذي٧ ٜيبت ٤ٝسس ٞ١بيذ .
٧يبت ٤ٝسس ٤ٝؽو است دس اٙ٣ي ٠ىشغت اٍذا ٛث ٦افال ٛا١ػشاه فض٤ٝ ٤سد ١ؾش ث٨١ ٦بد ٝشث٤عٞ١ ٦بيذ .
ٝبد ٥پب١ضد٧ - ٥يبت ٝذيش: ٥
٧يبت ٝذيش١ 5 ٥يش فض ٤غبحت ضشايظ فض٤يت دس ٧يبت ٝذي س ٣ ٥ا١تخبة ضذ ٥ت٤سظ ٧يبت ٤ٝسس ثشاي اداس ٥ا٤ٝس
ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢بٝ ٦ٝي ثبض٢ذ ّ ٦ا٤ٝس اخشايي ٤ٝسد ١ؾش ٧يبت ٤ٝسس ث ٦آ٨١ب ثب حيؼ اٝتيبص ١ؾبست اص عشه ٧يبت
٤ٝسس  ،تي٤يض ضذ ٣ ٥حْٝ ٜذيشيتطب ٟاص عشه ٧يبت ٤ٝسس غبدس ٕطت ٦است .
ٝبد ٥ضب١ضد - ٥ضشايظ افضبي ٧يبت ٝذيش: ٥
ٝ)1سٞٚب ٣ ٟضيق 12 ٦اٝبٝي
)2س 20 ٠سبٗ تٞبٛ
)3داساي ٝذسُ تحػيٚي حذاٍ٘ ديپٜٚ

)4داساي فذ ٛس٤ء پيطي١( ٦٢ذاضت ٠پش١٣ذٍ ٥ضبيي دس ٝحبّّ ٜط٤س )
)5حبئض ضشايظ فذاٙت ١سجي (ديذ ٝثجت خبٝق١ ٦سجت ث ٦ىشد )
ٝ)6تق٨ذ ث ٦ديٝ ٣ ٠ز٧ت ٤ٍ ٣ا١يّ ٠ط٤سي
)7داساي سبثَٝ ٦ذيشيتي ٝت٢بست اةىضبي ىشٖ٢٧ي ّبٝ( ٟ٤١ذيش ٝ ،ذثش ٝدشة )
ٞ٧)8ب ٔ٢٧ثب ا٧ذاه ّب٧ ٣ ٟ٤١يبت ٤ٝسس
)9داساي ىشغت  ٣اْٝب١بت ّبىي ثشاي ىقبٙيت دس ٧يبت ٝذيش٥
)10داساي ضشايظ فض٤يت دس ٧يبت ٝذيش ٥عجٌ ٍ٤ا١ي ٠اسبس٢ب٦ٝ
ٝبد٧ ٥يذ١ -٥ػت  ٣فضٗ ٧يبت ٝذيش: ٥
ا١تخبة ١ 5يش افضبي ٧يبت ٝذيش ٥دس د٣س ٥ا ٗ٣دس ١خستي ٠خٚس ٦سسٞي ٧يبت ٤ٝسس (دس د٣س٧ ٥بي ثقذ عجٌ ٍ٤ا١ي٠
اسبس٢ب )٦ٝاص ثي ٠اىشاد حبئض ضشايظ ٝبد ٥ضب١ضد ٥ا١دب ٣ ٛث ٦آ٨١ب اثالك خ٤ا٧ذ ضذ .
تجػش ٥يبصد: ٥
دس اٙ٣ي ٠د٣س٧ ٥يب ت ٝذيش ٥حض٤س حذاٍ٘ چ٨بس ١يش اص افضبي ٧يبت ٤ٝسس دس ٧يبت ٝذيش ٥اٙضاٝي

ٝي ثبضذ .

تجػش ٥د٣اصد: ٥
س٣ش ا١تخبة اىشاد ث ٦ف٤٢ا٧ ٟيبت ٝذيش ٥اص عشه ٧يبت ٤ٝسس :
اٙو) پيط٨٢بد اص عشه افضبي ٧يبت ٤ٝسس
ة) پيط٨٢بد اص عشه ٧يبت ٝذيش٧ ٥ش د٣س ٥ثشاي د٣س ٥آتي
ج) ّب١ذيذا ضذ ٟافضبي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
س٣ش فضٗ اىشاد اص ٧يبت ٝذيش ٥ث٣ ٦سي٧ ٦ٚيبت ٤ٝسس :
اٙو) َ١ض ضشايظ فض٤يت دس ٧يبت ٝذيش( ٥رّش ضذ ٥دس اسبس٢ب )٦ٝت٤سظ فض٤
ة) فذٞ٧ ٛبٖ٢٧ي فض ٤ثب ٧يبت ٝذيش ٣ ٥ايدبد اختالٗ دس ا٤ٝس ّب ٟ٤١ثقذ اص تبييذي ٦ثبصسس عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
ج)استقيبي فض٧ ٤يبت ٝذيش ٥عجٌ اسبس٢ب٦ٝ
د) ى٤ت فض٤
تجػش ٥سيضد: ٥
پيط٨٢بد ا١تخبة فض ٤ثشاي ٧يبت ٝذيش ٥ثقذ اص ثشسسي سص ٦ٝ٣اىشاد  ٣ضشايظ اسبس٢ب ٦ٝدس خٚس٧ ٦يبت ٤ٝسس ث ٦ساي
ٕزاضت ٦ضذ ٣ ٥دس غ٤ست خٚت حذاٍ٘  60دسغذي آساء  ،ىشد ث ٦ف٤٢ا ٟفض٧ ٤يبت ٝذيش ٥ا١تخبة خ٤ا٧ذ ضذ .
ٝبد٧ ٥يدذٝ - ٥ذت ىقبٙيت ٧يبت ٝذيش: ٥
افضبي ٧يبت ٝذيش ٥ثشاي يِ د٣س ٥د ٣سب ٦ٙا١تخبة  ٣احْبٝطب ٟاص عشه ٧يبت ٤ٝسس ث ٦آ٨١ب اثالك
تجػش ٥چ٨بسد: ٥

ٝي ض٤د .

ا١تخبة ٝدذد افضبء ثشاي اد٣اس ثقذ (چ٢ذ ٤١ثت ٝت٤اٙي) ثالٝب١ـ ٝي ثبضذ .
تجػش ٥پب١ضد: ٥
افضبي ٧يبت ٝذيش ٥پس اص پبيب ٟد٣س ٥تػذي تب ا١تخبة  ٣اثالك احْب٧ ٛيبت ٝذيش ٥خذيذ ّٞ ،بّب ٟدس سٞت خ٤د ثبٍي
ٝب١ذ٤ٝ ٣ ٥ؽو ث ٦ا١دب٣ ٛؽبيو ٝح٧ ٦ٙ٤ست٢ذ .

ٝبد٤١ ٥صد٣ - ٥ؽبيو  ،اختيبسات ٝ ،سئٙ٤يت٨بي ٧يبت ٝذيش: ٥
٣ؽبيو :
 )1اخشاي ٝػ٤ثبت ٧يبت ٤ٝسس .
٧)2ذايت  ٣اداس ٥ا٤ٝس ّب١ ٣ ٟ٤١ؾبست ثش حس ٠اخشاي آ ٟدس خ٨ت ١ي٘ ث ٦ا٧ذاه ّب ٟ٤١ث ٦غ٤ست غق٤دي  ٣داساي
پيطشىت ٤ٞ١داسي ٝت٢بست ثب صٝب ٣ ٟاْٝب١بت .
 )3ت٨ي ٣ ٦ت٢ؾي٤ٞ١ ٜداس سبصٝب١ي  ٣تطْيالتي ّب ٣ ٟ٤١پيط٨٢بد آ ٟث٧ ٦يبت ٤ٝسس ثشاي تػ٤يت .
 )4ا١تخبة اىشاد داساي غالحيت ٍ ٣بثٚيت ثشاي اداسّٞ ٥يت٧ ٦ب ّٞ ٣سي٨١٤بي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب.٦ٝ
)5اسصيبثي ١ ٣ؾبست ثش ا٤ٝس ّٞيت٧ ٦ب ّٞ ٣سي٨١٤بي ّب. ٟ٤١
 )6تبٝي١ ٠يبص٧بي ّب ٟ٤١اف ٜاص ١يبص٧بي ا١سب١ي ٝ ٣بٙي  ٣تد٨يضاتي دس حذ ت٤ا ٟضب٘ٝ

 :خزة ١يش٧٣بي ا١سب١ي ،

دسآٝذ٧بي ٝبٙي  ٣ت٤ا ٟتد٨يضاتي (ّ٤ضص ثشاي خٚت ّ٨ْٞبي ثخص دٙ٣تي  ٣ميش دٙ٣تي  ٣ف٤ايذ ٝحٚي اف ٜاص َ١ذي ،
تد٨يضاتي  ٣سبختٞب١ي ثب سفبيت ض٤اثظ َٝ ٣شسات ٝشث٤ع. ) ٦
 )7ثش١ب ٦ٝسيضي ١ ٣ؾ ٜثخطي ث ٦ا٤ٝس دس خ٨ت اخشاي ثش١ب٧ ٦ٝبي ٝت٢بست ثب ا٧ذاه .
 )8اسائٕ ٦ضاسش ٧ش ضص ٝب ٥يْجبس (ٝشداد  ٣ثٝ ٠ٞ٨ب٧ ٥ش سبٗ ) ث ٦غ٤ست ْٝت٤ة ضب ٘ٝىقبٙيت٨بي ا١دبٕ ٛشىت ٣ ٦ثش١ب٦ٝ
٧بي آتي ٕ ٣ضاسش دٍيٌ ٝبٙي ث٧ ٦يبت ٤ٝسس .
 )9سبٝب١ذ٧ي افضبي ّبْٞ٧ ٣ ٟ٤١بس اّ ٟب. ٟ٤١
)10تقيي ٠ض٤اثظ ضنٚي  ،حَ ، ً٤پبداش  ،دستٞضد  ،تشىيـ  ،تط٤يٌ  ٣سبيش ضشايظ ثْبسٕيشي ١يش٣ي ا١سب١ي اسائ ٦ث٦
٧يبت ٤ٝسس ثشاي تبييذ عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
)11تطْي٘ خٚسبت ٝط٤ستي ٝذيشيتي  ٜ٧ ٣ا١ذيطي ثشاي ا٤ٝس ٝذيشيتي  ٣اخشايي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
 )12پيط٨٢بد اغالح يب تنييش دس ٤ٝاد اسبس٢بّ ٦ٝب ٟ٤١ث٧ ٦يبت ٤ٝسس .
 )13ا١تخبة ّب١ذيذا ٧ب ثشاي فض٤يت دس ٧يبت ٝذيش ٥آي٢ذ ٣ ٥پيط٨٢بد آ٨١ب ث٧ ٦يبت ٤ٝسس .
ْٞ٧)14بسي دٍيٌ  ٣ثٞش ثخص ثب ثبصسس ٧يبت ٤ٝسس عجٌ ٍ٤ا١ي ٠اسبس٢ب. ٦ٝ
 )15ت٨ي ٣ ٦ت٢ؾي ٜآيي١ ٠ب٧ ٦ٝبي داخٚي ٝبٙي ٝ ،قبٝالتي  ،ا داسي  ،استخذاٝي  ٣تطْيالتي ّب ٣ ٟ٤١اسائ ٦ث٧ ٦يبت
٤ٝسس ثشاي تػ٤يت .
 )16اٝضبي ٍشاسداد٧ب  ،اس٢بد تق٨ذ آ٣س  ،اس٢بد ٝبٙي اداسي ْٝ ٣بتجبت ّب ٟ٤١دس چبسچ٤ة ض٤اثظ َٝ ٣شسات ٝشث٤ع. ٦
 )17اىتتبح حسبة ثبْ١ي ٤ٝسد ١يبص ٝ ٣قشىي ىشد داساي حٌ اٝضبء ث٧ ٦يبت ٤ٝسس .
 )18ت٢ؾي ٜث٤دخ ٦سبال ، ٦١تيػيٚي ١ ٣يبص٧بي تد٨يضاتي ّب ٣ ٟ٤١اسائ ٦ث٧ ٦يبت ٤ٝسس ثشاي تػ٤يت .
 )19استييبي ٢ٝبىـ  ٣حيؼ حَّ ً٤ب ٟ٤١دس ٝشاخـ ٍب١٤١ي (اف ٜاص ٍضبيي ،اخشايي . )... ٣

)20حيؼ  ٣حشاست اص ا٤ٝاٗ  ٣ ٗ٤َ٢ٝميش ّ ٗ٤َ٢ٝبٟ٤١
 )21تذ٣ي ٠آيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي ٧يبت ٝذيش ٣ ٥اسائ ٦ث٧ ٦يبت ٤ٝسس ثشاي تبييذ عجٌ ٍ٤ا١ي ٠اسبس٢ب. ٦ٝ
ٝسئٙ٤يت٨ب :
١ 5يش افضبي ٧يبت ٝذيش٢ٝ ٥تخت اص عشه ٧يبت ٤ٝسس دس ع ٗ٤يِ د٣س٥

٣ؽيي ٦اداسّ ٥ب ٣ ٟ٤١پبسخٖ٤يي دس ثشاثش

٧يبت ٤ٝسس دس ثبة ا٧ذاه  ٣ثش١ب٧ ٦ٝبي ّب ٟ٤١سا ثش ف٨ذ  ٥خ٤ا٢٧ذ داضت .
اختيبسات:
)1داضت ٠اختيبس تب ٛدس ا٤ٝس ٝذيشيتي  ٣اخشايي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
١ )2ػت  ٣فضٗ س٣سبي ّٞيت٧ ٦ب ّٞ ٣يسي٨١٤بي ٕ١٤بّٕ ٟ٤ب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب.٦ٝ
١ )3ؾبست ثش ا٤ٝس ٝذيشيتي  ٣اخشايي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
)4ايدبد استجبط ثب ٨١بد٧بي ٝت٢بست ثب ا٧ذ اه ّب ٟ٤١ثشاي پيطجشد ثش١ب٧ ٦ٝب .
)5پيط٨٢بد ثشاي استَبء فض٤يت  ٣يب ٙن ٤فض٤يت افضبي ّب ٟ٤١عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
 )6اختيبس ّب ٘ٝدس ثْبسٕيشي افضبي ّب ٟ٤١دس ثش١ب٧ ٦ٝب ٝ ٣سئٙ٤يت٨بي ٝت٢بست عجٌ اسبس٢ب. ٦ٝ
ّ)7ب١ذيذا ضذ ٟثشاي حض٤س دس ٧يبت ٝذيش ٥آي٢ذّ ٥ب. ٟ٤١
 )8ا١قَبد ٧شٍٕ ٦١٤شاسداد ٝت٢بست ثب ا٧ذاه ّبٝ ٟ٤١ػ٤ة ٧يبت ٝذيشٝ ٣ ٥غبثٌ ثب ض٤اثظ .
 )9تي٤يض اختيبسات الص ٛخ٨ت ا١دب ٛا٤ٝس اداسي ٝ ،بٙي  ،ىشٖ٢٧ي  ٣خذٝبتي ث ٦اضخبظ حَيَي يب حٍَ٤ي (فض ٤يب ميش
فضّ ٤ب)ٟ٤١

ٝبد ٥ثيست -خٚسبت ٧يبت ٝذيش: ٥
خٚسبت ٧يبت ٝذيش ٥ثب حض٤س اّثشيت افضبء سسٞيت يبىت ٣ ٦تػٞيٞبت ٝتخز ٥ثب اّثشيت آساء ٝقتجش خ٤ا٢٧ذ ث٤د

.

سيست ٜتػٞيٕ ٜيشي دس ٧يبت ٝذيش ٥ث ٦غ٤ست ٝط٤ستي  ٣ثب ساي ٕيشي ٝستَي ٜاص افضبء ث٤د ٣ ٥اسصش ساي تٞبٝي
افضبء يْسب ٟاست .
تجػش ٥ضب١ضد: ٥
ضشّت افضبي ٧يبت ٝذيش ٥د س خٚسبت ٧يبت ٝذيش ٥اٙضاٝي است  ٣پ٢ح ٤١ثت ميجت ٝت٤اٙي و ميش ٤ٝخ( ٦ث ٦تطخيع
افضبي ٧يبت ٝذيش ٣ ٥تبييذ ثبصسس ) دس خٚسبت ٧يبت ٝذيش ٥اص عشه افضبء دس ع ٗ٤يْذ٣س ٥ثبفث تقٚيٌ فض٤يت ضذ٥
 ٣فض٤يت ٝدذد فض٤٢ٝ ٤ط ث١ ٦ؾش ٧يبت ٤ٝسس خ٤ا٧ذ ث٤د .
تجػش٧ ٥يذ: ٥
ى٤اغ٘ ثشٕضاسي خٚسبت  ٣ضي ٥٤اداس ٥خٚسبت ٧يبت ٝذيش ٥سا آيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي ٧يبت ٝذيش ٥تقيي ٠خ٤ا٧ذ ّشد .
ٝبد ٥ثيست  ٣يِ ٢ٝ -بغت دس ٧يبت ٝذيش: ٥
اٙو) سئيس ٧يبت ٝذيش: ٥

ساثظ ثي٧ ٠يبت ٝذيش٧ ٣ ٥يبت ٤ٝسس
ىشد غبحت اٝضبي ٧يبت ٝذيش٥
ٝسئ ٗ٤اداس ٥خٚسبت داخٚي  ٣فٝ٤ٞي ٧يبت ٝذيش٥
ة)سبيش ٢ٝبغت  ٣حيغ ٦ىقبٙيت افضبء دس ٧يبت ٝذيش ٥عجٌ اسبس٢ب ٣ ٦ٝآيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي ٧يبت ٝذيش ٥خ٤ا٧ذ ث ٤د.

ٝبد ٥ثيست  ٣د - ٣ثبصسس:
اثضاس ١ؾبست ٧يبت ٤ٝسس ثش ا٤ٝس ّب ٟ٤١ثب ١ػت ثبصسس ثشاي ٧يبت ٝذيش ٥تحٌَ خ٤ا٧ذ يبىت

 .ثبصسس ىشدي اص اىشاد

٧يبت ٤ٝسس ث٤د ٣ ٥ثٝ ٦ذت د ٣سبٗ ا١تخبة ٝي ض٤د .
ثبصسس ٧يبت ٤ٝسس ثدض دس د٣س ٥اٞ١ ٗ٣ي ت٤ا١ذ ثق٤٢ا ٟيْي اص افضبي ٧يبت ٝذيش ٥ا ١تخبة ض٤د.
ثبصسس حٌ ضشّت دس تٞبٝي خٚسبت ٧يبت ٝذيش ٣ ٥دس تٞبٝي ثش١ب٧ ٦ٝبي اخشايي ّبٟ٤١

سا داضتٙ٣ ، ٦يْ ٠ىبٍذ حٌ

ساي ٝ ٣ط٤ست ٝي ثبضذ  .حض٤س ثبصسس ١جبيذ خٚٚي دس ثش١ب٧ ٦ٝب  ٣خٚسبت ٧يبت ٝذيش٣ ٥اسد سبصد ّ ٦اي٤ٝ ٠سد ثب ٤١ؿ
سىتبس ٝغ٤ٚة ثبصسس اْٝب ٟپزيش است .
ثبصسس حٌ دستشسي ثّٚ ٦ي ٦اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙي ٍ ٣شاسدادي ّب ٟ٤١سا (ثذ ٟ٣اختالٗ دس ١ؾ ٣ ٜاداسّ ٥ب ) ٟ٤١داسد .
دس ٤ٝاسدي ّ ٦اٝضبي ثبصسس عجٌ اسبس٢ب ٦ٝالصٝ ٛي ثبضذ  ،اٝضبي ثبصسس ث٢ٝ ٦ض ٦ٙتبييذ ٧يبت ٤ٝسس خ٤ا٧ذ ث٤د

.

(ثبصسس ٞ١بي٢ذ ٥تب ٛاالختيبس ٧يبت ٤ٝسس عجٌ اسبس٢بٝ ٦ٝي ثبضذ).
ثبصسس ٤ٝؽو است دس خٚسبت فبدي  ٣يب ى ً٤اٙقبد٧ ٥يبت ٤ٝسس ٕضاسش خ٤د سا ث ٦غ٤ست ْٝت٤ة  ٣ضيب٧ي ث٧ ٦يبت
٤ٝسس تَذيٞ١ ٜبيذ .
دس غ٤ست استقيبي ثبصسس عجٌ اسبس٢ب٧ ، ٦ٝيبت ٤ٝسس دس اٙ٣ي ٠ىشغت اٍذا ٛث ٦تطْي٘ خٚس٤ٞ١ ٦د ٣ ٥ثبصسس
خذيذ سا ث٧ ٦يبت ٝذيشٝ ٥قشىي خ٤ا٢٧ذ ُسد .
٣ؽبيو ثبصسس:
)1ثشسسي اس٢بد  ٣دىبتش ٝبٙي ّب ٣ ٟ٤١ت٨يٕ ٦ضاسش ثشاي ٧يبت ٤ٝسس
)2ثشسسي ٕضاسض٨بي ٧يبت ٝذيش ٥ث٧ ٦يبت ٤ٝسس  ٣افال١ ٛؾش ث ٦پي٤ست آٟ
ٕ)3ضاسش ٧شٕ ٦١٤تخٚو ٧يبت ٝذيش٨١ ٣ ٥بد٧بي ٣اثست ٦اص ا٧ذاه ٝ ٣يبد اسبس٢بّ ٦ٝب ٟ٤١ث٧ ٦يبت ٤ٝسس
)4حيؼ ٨ٖ١ ٣ذاسي ٧ٛش ّب٤٨ٞٝ ٣ ٟ٤١س ٤ٞ١دْٝ ٟبتجبت سسٞي ّبٟ٤١
ٝبد ٥ثيست  ٣س – ٦افضبء ْٞ٧ ٣بساّ ٟب: ٟ٤١
ّب ٟ٤١داساي  ٦١٤ٕ 4فضْٞ٧ ٣ ٤بس ٝي ثبضذ ث ٦ضشح صيش :
اٙو) ْٞ٧بس

ة) فض ٤اىتخبسي

ج)فضٍ٤ٝ ٤ت

د) فض ٤دائٜ

تجػش٧ ٥يدذ:٥
تقبسيو ٝشث٤ط ثٝ ٦بد ٥ثيست  ٣س ٦ضب٣ ٘ٝؽبيو  ٣اختيبسات ٝ ٣سئٙ٤يت٨بي افضبء ْٞ٧ ٣بساّ ٟب ٟ٤١دس پي٤ست ضٞبس٥
يِ اسبس٢بٝ ٦ٝطخع ضذ ٥است .

ٝبد ٥ثيست  ٣چ٨بس  -حٌ فض٤يت :
ّٚي ٦افضبي ّب ٟ٤١اف ٜاص اىتخبسي ٍ٤ٝ ،ت  ٣دائٞي ٝي ثبيست

فال ٥٣ثش حٌ فض٤يت اثتذايي  ،سبالٝ ٦١جٚني سا ّ٦

ٝيضا ٟآ ٟت٤سظ ٧يبت ٝذيش ٥ت٢ؾي ٣ ٜث ٦تػ٤يت ٧يبت ٤ٝسس سسيذ ٥ثبضذ سا ث ٦حسبة ثبْ١ي ّب٣ ٟ٤١اسيض ٞ١بي٢ذ .
تجػش٤١ ٥صد: ٥
پشداخت حٌ فض٤يت ٧يچٖ ٦١٤حٌ  ٣ادفبيي ١سجت ث ٦داسايي ّب ٟ٤١ثشاي افضبء ايدبد ٞ١ي ٞ١بيذ .
ٝبد ٥ثيست  ٣پ٢ح

ّٞ -يت٧ ٦ب ّٞ ٣يسي٧ٟ٤بي ّب: ٟ٤١

ّبٝ ٟ٤١ي ت٤ا١ذ ّٞيت٧ ٦ب ّٞ ٣يسي٨١٤بيي سا تطْي٘ د٧ذ ّ ٦ثش اسبس ضشح ٣ؽبيو ٝطخع ضذ ٥دس آيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي
٧يبت ٝذيش ٥ث ٦ىقبٙيت ثپشداص١ذ .

ىػ٘ س : ٛ٤ا٤ٝس ٝبٙي
ٝبد ٥ثيست  ٣ضص٢ٝ -بثـ ٝبٙي:
٢ٝبثـ ٝبٙي ّب ٟ٤١فجبست٢ذ اص :
٧ذايب ٨ّْٞ ٣بي دسيبىتي اص اشخبظ حَيَي  ٣حٍَ٤ي عجٌ ض٤اثظ َٝ ٣شسات ٝشث٤ع. ٦
حٌ فض٤يت افضبي ّب. ٟ٤١
دسآٝذ٧بي اختػبغي ١بضي اص ىقبٙيت٨بي ا١تيبفي ّب. ٟ٤١
تجػش ٥ثيست :
سبٗ ٝبٙي ّب ٟ٤١يِ سبٗ ضٞسي است ّ ٦اص آمبصي ٠س٣ص ىقبٙيت ٧يبت ٝذيش ٥دس ٧ش د٣س ٥آمبص ٝي ض٤د .

تجػش ٥ثيست  ٣يِ :
ّٚي٣ ٦خ ٥٤دسيبىتي ٝ ٣خبسج ّب ٟ٤١ثجت ٨ٖ١ ٣ذاسي خ٤ا٧ذ ضذ .
تجػش ٥ثيست  ٣د: ٣
ّبْٚٝ ٟ٤١و است ّٚي ٦دسآٝذ٧بي حبغ ٦ٚسبال ٦١سا ٝغبثٌ اسبس٢بٝ ٦ٝػشه ا٧ذاه ٣ ٣ؽبيو ٞ١بيذ  ٣چ٢ب١چ٣ ٦خ٧٤ي
ٝبصاد ثش ٧ضي٧ ٦٢بي ّب٤ٝ ٟ٤١خ٤د است دس حسبة ٝخػ٤ظ ٝبٙي ّب ٟ٤١دس ١ضد يْي اص ثب٨ْ١بي سسٞي

داخٚي ّط٤س

٨ٖ١ذاسي ٞ١بيذ .

ٝبد ٥ثيست ٧ ٣يت  -آيي١ ٠بٝ ٦ٝبٙي ّب : ٟ٤١
ّب ٟ٤١ثش اسبس آيي١ ٠ب٧ ٦ٝب َٝ ٣شسات اداسي ٝ ٣بٙي  ،استخذاٝي  ٣تطْيالتي خبظ ٝػ٤ة ٧يت ٝذيش ٦ّ ٥ث ٦تبييذ
٧يبت ٤ٝسس ٝي سسذ  ،ثذ ٟ٣اٙضا ٛث ٦سفبيت ٍبٝ ٟ٤١حبسجبت فٝ٤ٞي ٍ ،ب ٟ٤١استخذاّ ٛط٤سي  ٣سبيش ٍ٤ا١ي ٠فٝ٤ٞي
 ،اداسي ٝ ،بٙي  ٣استخذاٝي اداس ٥خ٤ا٧ذ ضذ .

تتغش ٥ثيست  ٣س: ٦
ّٚي ٦حَٝ ٣ ً٤ضايبي ٝبٙي ٧يبت ٝذيشْٞ٧ ٣ ٥بسا ٣ ٟافضبء ّب ٟ٤١ت٤سظ ٧يبت ٝذيش ٥دس آيي١ ٠بٝ ٦ٝبٙي ت٢ؾي ٣ ٜث٦
تػ٤يت ٧يبت ٤ٝسس خ٤ا٧ذ سسيذ .

ٝبد ٥ثيست ٧ ٣طت  -حسبة ٧بي ٝبٙي ّب: ٟ٤١
ّٚي ٦ا٤ٝاٗ ٝبٙي ّب ٟ٤١دس حسبثي ث١ ٦بّ ٛب ٟ٤١دس يْي اص ثب ٦ْ١اي سسٞي داخٚي ّط٤س ث ٦غ٤ست حسبة ثبْ١ي ثذٟ٣
ث٨ش٨ٖ١ ٥ذاسي خ٤ا٧ذ ضذ .
چْ٨ب  ٣سبيش اس٢بد تق٨ذ آ٣س ّبٖٞ٧ ٟ٤١ي ت٤سظ خضا ٦١داس غبدس خ٤ا٧ذ ضذ .
تجػش ٥ثيست  ٣چ٨بس :
٧يبت ٝذيشّ ٥بٝ ٟ٤١ي ت٤ا١ذ ثب ٞ٧بٖ٢٧ي خضا ٦١داس اٍذا ٛث ٦تطْي٘ غ٢ذ ً٣داخٚي خ٨ت ٧ضي٤ٞ١ ٦٢د ٟت٢خ٤ا ٓ ٥سداٟ
ّب ٟ٤١ت٤سظ ّٞيسيٝ ٟ٤شث٤عٞ١ ٦بيذ  .ضي ٥٤اداس ٥اي ٠غ٢ذ ً٣داخٚي ٝغبثٌ آيي١ ٠ب ٦ٝداخٚي ٧يبت ٝذيشٝ ٥ػ٤ة
٧يبت ٤ٝسس خ٤ا٧ذ ث٤د .

ىػ٘ چ٨بس : ٛا٤ٝس ٝتيشٍ: ٦
ٝبد ٥ثيست - ٦١ ٣فالٝت  ٣آسّ ٛب: ٟ٤١
ثقذ اص ثجت ّب ٟ٤١دس ٨١بد ٝشث٤ع، ٦تػ٤يش

آسّ ٛب ٟ٤١ثشاي ٨١بد ى ً٤اسسبٗ  ٣تٞبٝي ْٝبتجبت ٍ ٣شاسداد٧بي ٝبٙي ٣

اداسي ّب ٟ٤١ثب سش ثشٓ َ٢ٝص ثٞ٧ ٦ب ٟآس٨ٝ ٣ ٛش ّبٝ ٟ٤١قتجش خ٤ا٧ذ ث٤د .
تجػش ٥ثيست  ٣پ٢ح :
تٞبٝي ْٝبتجبت سسٞي ّب ٟ٤١ثب اٝضبء سئيس ٧يبت ٝذيش٨ٝ ٣ ٥ش ّبٝ ٟ٤١قتجش خ٤ا٧ذ ث٤د .

ىػ٘ پ٢د :ٜا١حالٗ ّب: ٟ٤١
ٝبد ٥سيّ -ب ٟ٤١دس ٤ٝاسد صيش ثقذ اص تػ٤يت ٧يبت ٤ٝسس ٢ٝح٘ ٝي ٕشدد :
٧)1يچْذا ٛاص افضبي ىقٚي ٧يبت ٤ٝسس حبضش ث ٦اداْٞ٧ ٦ٝبسي ١جبض٢ذ .
)2تػٞي ٦ٞ٧ ٜافضبي ٧يبت ٤ٝسس ثش ا١حالٗ يب ساّذ ٝب١ذ ٟا٤ٝس ّب ٟ٤١ثبضذ .
ٙ)3ضٝ٣ي ث ٦ادا ٦ٝىقبٙيت ّب ٟ٤١احسبس ١طذ ٦ٞ٧ ٣ ٥افضبي ٧يبت ٤ٝسس ثش آ١ ٜ٧ ٟؾش ثبض٢ذ .
دس ٤ٝاسد ى٧ ً٤يبت ٤ٝسس ثب تطْي٘ خٚس ٣ ٦ثشسسي تٞبٝي خ٤ا١ت ١ ،ؾشات  ٣پيط٨٢بد٧ب تػٞي ٜث ٦ساّذ ٕزاضت٣ ٠
يب ا١حالٗ دائٞي ّب ٟ٤١خ٤ا٧ذ ٕشىت .
تجػش ٥ثيست  ٣ضص :

ثشاي ا١حالٗ يب ساّذ ٕزاضت ٠ىقبٙيت ّب٤ٝ ٟ٤١اىَت غذ دس غذ ٤ٝسسي ٠الص ٛث٤دٝ ٣ ٥ذت ساّذ ٝب١ذ ٣ ٟيب تبسيخ
دٍيٌ ا١حالٗ ثبيستي تقييٕ ٠شدد .
ٝبد ٥سي  ٣يِ -ضي ٥٤ا١حالٗ ّب: ٟ٤١
ثقذ اص تػ٤يت ا١حالٗ ّب ٟ٤١ت٤سظ ٧يبت ٤ٝسس ٧ ،يبت تػيي ٦اي ضب ٘ٝس١ ٦يش اص افضبي ٧يبت ٤ٝسس تطْي٘ ٣
ض ٠ٞثشسسي تٞبٝي ٝذاسُ  ٣اس٢بد ّب ٟ٤١اف ٜاص ٝبٙي  ٣ميش ٝبٙي اٍذا ٛث ٦ت٨يٕ ٦ضاسضي ّب ٘ٝاص ٣ضقيت ّب٤ٞ١ ٟ٤١د٥
 ٣آ ٟسا ث ٦اٝضبي تٞبٝي افضبي ٧يبت ٤ٝسس خ٤ا٢٧ذ سسب١ذ .
تجػش ٥ثيست ٧ ٣يت :
٧يبت تػيي٤ٝ ٦ؽو است تٞبٝي ديّ ٟ٤ب ٟ٤١سا ٝطخع  ٣ثشاي سىـ دي ٟ٤اٍذاٝبت الص ٛسا ث٠

ٝبيذ ٧ .يبت تػيي ٦دس

٨١بيت ثبيستي افال ٛخت ٜتػيي٤ٞ١ ٦د ٣ ٥ث ٦ىقبٙيت خ٤د خبت ٦ٞد٧ذ .
تجػش ٥ثيست ٧ ٣طت :
تٞبٝي ٝذاسُ ّب ٟ٤١ثب ١ؾش ٧يبت تػيي ٦ث ٦يْي اص افضبي ٧يبت ٤ٝسس ث ٦اٝب١ت سپشد ٥خ٤ا٧ذ ضذ .
تجػش ٥ثيست : ٦١ ٣
ا١حالٗ ّب ٟ٤١ث ٦غ٤ست ّتجي ث٨١ ٦بد ٝشث٤ع ٦اؿالٝ ٣ ٛشاح٘ آ ٟث ٦ع٤س ّب ٘ٝعي خ٤ا٧ذ ٕشديذ .
ٝبد ٥سي  ٣د - ٣ا٤ٝاٗ ّب ٟ٤١ثقذ اص ا١حالٗ :
ّٚي ٦ا٤ٝاٗ ّب ٟ٤١ثقذ اص ا١حالٗ ثب ١ؾش اّثشيت افضبي ٧يبت ٤ٝسس ث٨١ ٦بدي ثب فْٚٞشد ٝت٢بست ثب ا٧ذاه ّب٧ ٟ٤١ذي٦
خ٤ا٧ذ ضذ  ٣ثقذ اص اٝضبي غ٤ستدٚس ٦تح٤ي٘ ت٤سظ افضبي ٧يبت ٤ٝسس

٧ ،يبت ٤ٝسس ٧يچٖ ٦١٤ادفبيي دس ثبة

ا٤ٝاٗ ١خ٤ا٧ذ داضت .
ٝبد ٥سي  ٣س- ٦تػ٤يت اسبس٢ب٦ٝ
اي ٠اسبس٢بٝ ٦ٝطت ٘ٞثش  5ىػ٘ ٝ 33 ،بد 29 ، ٥تجػش ٥دس خٚس٤ٝ ٦سخ٧ 87/10/9 ٦يبت ٤ٝسس ث ٦تػ٤يت
سسيذ  ٣اص آ ٟتبسيخ الص ٛاالخشاست .

