
 ثبقٔٚ تؼبُي

 نيٞٙ ٗبٓٚ اخؽايي اُٗجبِي ظاٗهدٞيبٕ

 مقذمو:

اٗوالة اقالٓي ًٚ ثٚ ثؽًت ٗلف هعقي زُؽت آبّ )ؼٙ( ٝ ضٕٞ ٓطٜؽ نٜعاي ٝاالٓوبّ ثٚ ثٔؽ ٗهكت 

زبيَ ظگؽگٞٗي كؽٛ٘گي ٝ ثيعاؼي ٝ ازكبـ ٓكئُٞيت آزبظ خبٓؼٚ ٝ ثٚ ضًٞو ههؽ خٞإ ٝ ظاٗهدٞ 

ًالّ آبّ  ثٞظ. خٞاٗبٕ ثب اُٜبّ اؾ ٓؼ٘ٞيت ٝ ؼٝن٘گؽي ثؽضبقتٚ اؾ تلٌؽ اٗوالة اقالٓي ًٚ ظؼ اٗعيهٚ ٝ

)ؼٙ( آنٌبؼ اقت، قبضتبؼ كؽٛ٘گي، قيبقي ٝ اختٔبػي ًهٞؼ ؼا ظگؽگٕٞ ٗٔٞظٙ ٝ ػؽيٚ خعيعي ؼا ظؼ 

 تبؼيص كؽٛ٘گ ثهؽي گهٞظٗع.

ظاٗهگبٙ ٛب ثٚ تسوين يٌي اؾ اؼًبٕ ٓإثؽ ظؼ زؽًت اٗوالة ٝ ت٘ٞيؽ اكٌبؼ ٓؽظّ ٓسكٞة ٓي نٞٗع ٝ اٛٔيت 

ظؼ ٓؽازَ ٓطتِق پيؽٝؾي اٗوالة، تثجيت ٗظبّ ٝ ظكبع اؾ پبٕ ٗوم ظاٗهدٞيبٕ ثٚ ػ٘ٞإ ٗطجگبٕ ٗكَ خٞإ 

اٌٗبؼ ٗبپػيؽ اقت. اؾ ايٖ ؼٝي، ٓكبئَ كؽٛ٘گي ظاٗهگبٙ ٛب ٝ ييِ٘ت اؾ خبيگبٙ ٝ ٓ٘ؿُت ؼكيغ آٜٗب ٛٔٞاؼٙ 

ثٚ ػ٘ٞإ يٌي اؾ ٓسٞؼٛبي ايِي ظؼ ًالّ آبّ)ؼٙ( ٝ ؼٛ٘ٔٞظٛبي ٓوبّ ٓؼظْ ؼٛجؽي)ٓعظِٚ( ٓٞؼظ 

 .ػ٘بيت ضبو ثٞظٙ اقت

پبقعاؼي اؾ خبيگبٙ ؼكيغ ظاٗهگبٙ ٝ ًٔي ثٚ قبُْ ٗگٚ ظانتٖ ٓسيّ ٛبي آٓٞؾني ٝ پژٝٛهي ٝ تأٓيٖ زوٞم 

ػٔٞٓي ظاٗهگبٛيبٕ اؾ ِؽين تؽؿيت ظاٗهدٞيبٕ ثٚ زلع ًؽآت ظاٗهدٞيي ٝ ٓوبثِٚ ثب ثي ٗظٔي ٛ٘دبؼ 

ٗع ًٚ ًٔيتٚ ٛبي نٌ٘ي ٝ ٗبظيعٙ گؽكتٖ زوٞم كؽظي ٝ اختٔبػي ظيگؽإ اؾ اٛعاف ٜٓٔي ٓسكٞة ٓي نٞ

اُٗجبِي ظؼ ؼايتبي ًٔي ثٚ تسون آٜٗب تهٌيَ ٓي گؽظظ. ثعيٜي اقت ثب ٝخٞظ اػُبي ظاٗهٔ٘ع ٝ ظاٗهدٞ 

ظؼ تؽًيت نٞؼاي ًٔيتٚ ٛب، تٞخٚ ثٚ نيٞٙ ٛبي ثؽضٞؼظ يسير ٝ ػبُٔبٗٚ ثب تطِلبت ظاٗهدٞيي ٝ ؼػبيت 

 ؽ ايٖ نٞؼاٛب تِوي ٓي نٞٗع.توٞا ظؼ آؽ هُبٝت ٝ تًٔيْ گيؽي خؿٝ ايٍٞ اقبقي ٝ ضعنٚ ٗبپػي

ثؽضٞؼظ قطسي ثب تطِلبت ظاٗهدٞيبٕ ٝ يعٝؼ زٌْ ثٞظٕ تٞخٚ ثٚ اثؽات تجؼي إٓ ثؽ ؼٝاثّ ضبٗٞاظگي ٝ 

اختٔبػي ظاٗهدٞ ٝ تأثيؽ تؽثيتي ٝ كؽٛ٘گي إٓ ظؼ اكؽاظ ٓطتِق يب ظيگؽ ظاٗهدٞيبٕ، پيبٓع ٓثجتي ظؼ ؼاقتبي 

طٞاٛع ظانت. ث٘بثؽايٖ َؽٝؼي اقت ًٚ ظؼ يعٝؼ ازٌبّ ؼقيعٕ ثٚ خبٓؼٚ اي ثب تطِلبت ًٔتؽ ثٜٔؽاٙ ٗ

اُٗجبِي، آثبؼ تجؼي اخؽاي ازٌبّ ٗيؿ ٓعٗظؽ هؽاؼگؽكتٚ ٝ ثگٞٗٚ اي تًٔيْ گيؽي ٝ ػَٔ نٞظًٚ اثؽات 

ٓ٘لي ثؽضٞؼظٛب ثٚ زعاهَ ًبٛم يبثع. اتطبغ نيٞٙ ٛبي تؽثيتي ٝ تػًؽآٓيؿ ظؼ ً٘بؼ يعٝؼ ازٌبّ ٓ٘بقت ٝ 

ِجع ًٚ ظؼ ايٖ ؼاثطٚ يعٝؼ ازٌبّ تؼِيوي ٗوم ٜٓٔي ظؼ ٗيَ ثٚ اٛعاف ٓإثؽ ظؽاكت ضبيي ؼا ٓي ِ

 تؽثيتي ًٔيتٚ ٛبي اٗظجبِي ايلب ضٞاٛع ٗٔٞظ.

اؾ ًٔيتٚ ٛبي اٗظجبِي ظؼ ٝاً٘م ثٚ اػتؽاَبت ٝ ٗبضؽق٘عي ظاٗهدٞيبٕ ٗيؿ  اثؿاؼي پؽٛيؿ اؾ اقتلبظٙ

ن زَ ٝ كًَ ٓكبئَ ظاٗهدٞيبٕ ٝ ٓٞؼظ تأًيع اقت. ايدبظ ٝ زلع خٞ ئئيت، تلبْٛ ٝ اػتٔبظ اؾ ِؽي

پبقطگٞيي ثٚ ٓهٌالت ٝ پؽقم ٛبي آٗبٕ ٗيبؾٓ٘ع قؼٚ يعؼ ٝ پػيؽل كُبي اٗتوبظ ٝ گلتگٞ اقت.ظؼ 

ٗتيدٚ گؽيؿ اؾ پبقطگٞي ثٚ ظاٗهدٞ ٝ تٞقَ ثٚ ثؽضٞؼظ اُٗجبِي يؽف ٗتبيح ؾيبٗجبؼي ؼا ثٜٔؽاٙ ظانتٚ 

ٛع نع. ظؼ ٛؽ زبٍ نٞؼاي ًٔيتٚ اُٗجبِي ًٚ اؾ ٝ ٓٞخت ًبٛم اػتٔبظ ظاٗهدٞ ثٚ ايٖ ٜٗبظ اؼؾنٔ٘ع ضٞا

ايٖ پف ثٚ اضتًبؼ نٞؼاي اُٗجبِي ٗبٓيعٙ ٓي نٞظ، ثؼ٘ٞإ ٜٗبظي زكبـ ظؼ ٓدٔٞػٚ ٓعيؽيت ظاٗهگبٙ 

ٓٞظق اقت ًٚ َٖٔ اٗدبّ ٓكئُٞيت ضٞظ ظؼ ؼقيعگي ثٚ تططي ظاٗهدٞيبٕ اؾ ٓ٘م ظاٗهدٞيي ٝ اضالم 



ؼنع اقتؼعاظٛبي ظاٗهدٞيبٕ ٝ توٞيت ؼٝزيٚ اقتوالٍ ٝ اػتٔبظ ٓتؼبُي، ٝظبيق اقبقي ظاٗهگبٙ ظؼ ؼاقتبي 

ثٚ ٗلف ظؼ آٗبٕ ؼا ٓعٗظؽ ظانتٚ ٝ اؾ ٛؽگٞٗٚ ثؽضٞؼظي ًٚ ٓٞخجبت تسويؽ ٝ تٞٛيٖ ثٚ ظاٗهدٞ ؼا كؽاْٛ 

ٓي ً٘ع، اخت٘بة ٝؼؾظ. ٛؽ چ٘ع ظؼ ٓٞاؼظي ت٘جيٚ اخت٘بة ٗبپػيؽ اقت آب ثب تأًيع ثٚ پؽٛيؿ اؾ ٛؽگٞٗٚ 

َؽٝؼت ظاؼظ ًٚ ايٖ ثؽضٞؼظ تٞأّ ثب زلع آثؽٝ ٝ زيثيت اختٔبػي ظاٗهدٞ ثبنع، اؾ اُٝيٖ تدكف ٝ تلتيم 

ؾٓي٘ٚ اخت٘بة اؾ تطِق ٝ ٓيَ ثٚ ايالذ ؼا ظؼ كؽظ ضبِي ٝ ٓسيّ ايدبظ  ٓؽازَ اؼنبظ ٝ تػًؽ آؿبؾ نعٙ ٝ

 ٗٔبيع.

ٞظ ظاؼظ ثٔ٘ظٞؼ ثب َؽٝؼتي ًٚ ْٛ إً٘ٞ ظؼ خٜت ظٛي ٛؽ چٚ ثيهتؽ ايٖ ٜٗبظ ثٚ قٔت هبٕٗٞ گؽايي ٝخ

نٞؼاي ػبُي اٗوالة  358ت٘ظيْ ظهين تؽ ازٌبّ اٗظجبِي ثؽ اقبـ آئيٖ ٗبٓٚ اُٗجبِي، ًٓٞة خِكٚ 

ًٚ ثٚ اضتًبؼ) آييٖ ٗبٓٚ ( ٗبٓيعٙ ٓي نٞظ، ٝ ثٚ اقت٘بظ ث٘ع اٍٝ اؾ ًٓٞثبت  14/6/76كؽٛ٘گي ثٚ تبؼيص 

ٓٚ( زبَؽثب ٛعف تلٌيي خؿئي تؽ ،) نيٞٙ ٗب5/8/77 ٝ 21/7/77إٓ نٞؼا ثٚ تبؼيص  430ٝ  429خِكبت 

تطِلبت ٝ ؼكغ اثٜبّ اؾ تعاضَ ٝ ًِيت ظؼ آٜٗب تطجين ٝ ايدبظ ت٘بقت ٓيبٕ تطِلبت ٝ ت٘جيٜبت ٝ ظؼ ٗتيدٚ 

ٝزعت ؼٝيٚ ثيهتؽ ظؼ ازٌبّ يبظؼٙ ٝ ٗيؿ تؼييٖ ٓؽازَ يبُسٚ ثؽاي تهطيى ٝهٞع ثؽضي تطِلبت ثٚ 

  نؽذ ؾيؽ تعٝيٖ نعٙ اقت.

 ت: تخلفات و تنبيها1بخش

 تلٌيي ت٘جيٜبت -1ٓبظٙ 

 آئيٖ ٗبٓٚ ثًٞؼت ؾيؽ تلٌيي ٓي نٞٗع. 7ثٚ ٓ٘ظٞؼ اقت٘بظ ٝ تطجين ظهين تؽ ازٌبّ اُٗجبِي ت٘جيٜبت ٓبظٙ 

ت٘جيٜبتي ًٚ ثب زٌْ نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ يب نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ٗكجت ثٚ ظاٗهدٞيبٕ ٓي  -اُق

 تٞاٗع اػٔبٍ نٞظ.

 . اضطبؼ نلبٛي1

 ثعٕٝ ظؼج ظؼ پؽٝٗعٙ ظاٗهدٞ . تػًؽ ًتجي2

 . اضطبؼ ًتجي ثعٕٝ ظؼج ظؼ پؽٝٗعٙ ظاٗهد3ٞ

 . تػًؽ ًتجي ٝ ظؼج ظؼ پؽٝٗعٙ ظاٗهد4ٞ

 . تٞثيص ًتجي ٝ ظؼج ظؼ پؽٝٗعٙ ظاٗهد5ٞ

 ظؼ ظؼـ يب آتسبٕ ٓؽثِٞ ثٚ تطِق. 25/0. ظاظٕ ٗٔؽۀ 6

يي ٓبٙ تب ٍِٞ ٓعت ثبهئبٗعٙ اؾ  . ٓسؽٝٓيت اؾ تكٜيالت ؼكبٛي ظاٗهگبٙ اؾ هجيَ ٝاّ، ضٞاثگبٙ ٝ ؿيؽٙ اؾ7

 تسًيَ

 . ظؼيبكت ضكبؼت اؾ ظاٗهدٞ ظؼ ٓٞاؼظي ًٚ تطِق ٓ٘دؽ ثٚ ايدبظ َؽؼ ٝ ؾيبٕ نعٙ ثبنع.8

 . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت يي ٗئكبٍ ثعٕٝ ازتكبة ق٘ٞات9



 . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت يي ٗئكبٍ ثب ازتكبة ق٘ٞات10

 ظٝٗئكبٍ ثعٕٝ ازتكبة ق٘ٞات . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت11

 .ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت ظٝ ٗئكبٍ ثب ازتكبة ق٘ٞات12

 ت٘جيٜبتي ًٚ كوّ ثب زٌْ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ٗكجت ثٚ ظاٗهدٞ ٓي تٞاٗع اػٔبٍ نٞظ: -ة

 . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت قٚ ٗئكبٍ ثعٕٝ ازتكبة ق٘ٞات13

 . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت قٚ ٗئكبٍ ثب ازتكبة ق٘ٞات14

 . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت چٜبؼ ٗئكبٍ ثعٕٝ ازتكبة ق٘ٞات15

 . ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ثٚ ٓعت چٜبؼ ٗئكبٍ ثب ازتكبة ق٘ٞات16

 . تـييؽ ٓسَ تسًيَ ظاٗهدٞ ) ٛٔؽاٙ ثب تـييؽ ؼنتٚ تسًيِي ظؼ يٞؼت ُؿّٝ (17

 تسًيِي ظاٗهدٞ اؾ ؼٝؾاٗٚ ثٚ نجبٗٚ . تجعيَ ظٝؼ18ٙ

 . اضؽاج ظاٗهدٞ اؾ ظاٗهگبٙ ثب زلع زن نؽًتت ٓدعظ ظؼ آؾٕٓٞ ٝؼٝظي19

 قبٍ 3تب1. اضؽاج ٝ ٓسؽٝٓيت اؾ تسًيَ ظؼ ًِيۀ ظاٗهگبٜٛب اؾ20

ثب يٌي اؾ  8تب  6: يعٝؼ ازٌبّ تؽًيجي ظؼ ٓٞؼظ يي تطِق تٜ٘ب ثًٞؼت تؽًيت ت٘جيٜبت ث٘عٛبي1تجًؽٙ 

 ٓدبؾ اقت. 16تب 9ثب ٛؽ يي اؾ ث٘عٛبي  18ٝ 17ب ٝ ٗيؿ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي ظيگؽ ث٘عٛ

 : تؽًيت ازٌبّ تؼِيوي ثب قبيؽ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ًِيٚ ث٘عٛب ٓدبؾ اقت.2تجًؽٙ 

اؾ ايٖ ثطم خبؼي اقت ٓهؽِٝ ثؽ آٌٗٚ اؾ  2ظٝ تجًؽٙ كٞم ثؽ ًِيۀ ٓٞاؼظ تطِلبت ٓ٘عؼج ظؼ ٓبظۀ 

 ٜٗب ضبؼج ٗهٞظ.ٓسعٝظٙ ت٘جيٜبت تؼييٖ نعٙ ظؼ آ

: چ٘بٗچٚ ٓتطِق ظؼ يي َٓٞٞع ٝازع ٓؽتٌت تطِلبت ٓتؼعظ نعٙ ثبنع، تٜ٘ب نعيعتؽيٖ ت٘جيٚ 3تجًؽٙ 

تطِلبت ٝاهغ نعٙ ظؼ إٓ َٓٞٞع اػٔبٍ ٓي نٞظ ٝ اػٔبٍ ت٘جيٜبت ٓؽثِٞ ثٚ قبيؽ  ٓؽثِٞ ثٚ يٌي اؾ

 تطِلبت ٓدبؾ ٗيكت.

ي اؾ ٗئكبٍ ٛبي ٓ٘غ ٓٞهت اؾ تسًيَ ؼا ثب ٓي تٞإ ثؽض 16اُي 11: ظؼ ٛؽ يي اؾ ث٘عٛبي 4تجًؽٙ 

 ازتكبة ق٘ٞات ٝ ثؽضي ؼا ثعٕٝ ازتكبة ق٘ٞات ظؼ ٗظؽ گؽكت.

ظؼ ضًٞو ظاٗهدٞيبٗي ًٚ ًِيۀ ٝازعٛبي ظؼقي ضٞظ  18تب9: يعٝؼ زٌْ اُٗجبِي اؾ ث٘عٛبي 5تجًؽٙ 

 َٓٞٞػيت ٗعاؼظ. ؼا گػؼاٗعٙ اٗع



ي ثٚ ظاٗهدٞيبٗي ًٚ ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي : ظؼ ضًٞو اؼائٚ ضعٓبت ٝ تكٜيالت ظاٗهگب6ٛتجًؽٙ 

 نعٙ اٗع، ِجن آييٖ ٗبٓٚ ٛبي ٓؽثِٞ ػَٔ ٓي نٞظ. ٓسٌّٞ 18تب 9

 تلٌيي تطِلبت ٝ تطًيى ت٘جيٜبت -2ٓبظٙ 

ايٖ آئيٖ  6آئيٖ ٗبٓٚ اُٗجبِي ظاٗهدٞيبٕ تطِلبت ٓ٘عؼج ظؼ ٓبظٙ 7ٓبظٙ  3ظؼ ؼاقتبي تؼٔيْ اخؽاي تجًؽٙ 

 اؾ ايٖ ثطم ثٚ نؽذ ؾيؽ تلًيَ ظاظٙ ٓي نٞٗع: 1ت٘بيت ثؽ اقبـ ٓبظٙ ٗبٓٚ ثب هيع ت٘جيٜبت ٓ

 آئيٖ ٗبٓٚ: زعٝظ اضتيبؼات ٝ ٝظبيق نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ٝ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي 6ٓبظٙ 

ؼقيعگي ثٚ خؽائْ ػٔٞٓي ظاٗهسٞيبٕ ) اؾ هجيَ تٜعيع، تطٔيغ، تٞٛيٖ، َؽة ٝ خؽذ، خؼَ، قؽهت،  -اُق

 .(ؼنٞٙ، اضتالـ، هتَ

 تٜعيع، تطٔيغ، تٞٛيٖ، كسبني، ٛتبًي، اكتؽاء -/اُق1

 تٜعيع يب اػؽاة يب قِت آ٘يت -/اُق1/1

 تطٔيغ ثؽاي اؼتٌبة خؽايْ يب تطِلبت ٓ٘عؼج ظؼ ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ يب اضبغي -/اُق2/1

 تٞٛيٖ يب كسبني يب ٛتي زؽٓت -/اُق3/1

 اكتؽا يب ٗهؽ اًبغيت -/اُق4/1

 نيٞٙ ٗبٓٚ ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 1ٓبظٙ  9تب  3ٚ ًي اؾ ث٘عٛبي ٓؽتٌت ٛؽ يي اؾ ث٘عٛبي كٞم ث

ظؼ يٞؼتي ًٚ نبًي يٌي اؾ اػُبي ٛيأت ػِٔي يب ٓكئٞالٕ يب ًبؼٓ٘عإ ظاٗهگبٙ ثبنع يب ظؼ يٞؼت 

 تهعيع نٞظ. 14يبظؼ نعٙ ٝ ظؼ يٞؼت تٌؽاؼ تب ث٘ع  12تب  9اؾ ث٘عٛبي  تٌؽاؼ ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع

 َؽة ٝ خؽذ -/اُق2

( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 6)ثدؿ ث٘ع 9تب  4ظؼ يٞؼت ٝخٞظ نبًي ٓؽتٌت ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ُٓؽٝة يٌي اؾ اػُبي ٛيأت ػِٔي يب ٓكئٞالٕ يب ًبؼٓ٘عإ ظاٗهگبٙ ثبنع، يب ظؼ يٞؼت  ظؼ يٞؼتي ًٚ

 تهعيع نٞظ. 13تٌؽاؼ ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع تب ث٘ع 

 تهعيع نٞظ. 16عيع ثبنع ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع ٓت٘بقت ثب ٓٞؼظ تب ث٘عظؼ يٞؼتي ًٚ ٓيؿإ َؽة ٝ خؽذ ثكيبؼ ن

 خؼَ -/اُق3

 خؼَ اق٘بظ ظُٝتي ) ضبؼج اؾ ظاٗهگبٙ ( -/اُق1/3

ظؼ يٞؼت ٓسٌٞٓيت هُبيي، ظاٗهگبٙ ٓي تٞاٗع ٓتطِق ؼا ٓت٘بقت ثب ازٌبّ هُبيي ًٚ ظؼ ٓٞؼظ ٝي 

 ( ٓسٌّٞ ً٘ع.6ثدؿ ث٘ع)  12تب5يٌي اؾت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  يبظؼ نعٙ ثبنع، ثٚ



 خؼَ آُبي اقتيع يب ٓكئٞالٕ ظاٗهگبٙ: -/اُق2/3

ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. ظؼ يٞؼتي ًٚ خؼَ ٓ٘دؽ ثٚ تسًيَ  5تب  3ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ٗيؿ  10تب  7ٝ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي  6ظؼٝـ ظاٗهگبٛي ٗيؿ نعٙ ثبنع ٓتطِق ثٚ ث٘ع ٗٔؽۀ هجُٞي ظؼ

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.

 اؼائٚ اق٘بظ خؼِي ثٚ ظاٗهگبٙ:–/اُق3/3

ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. ظؼ يٞؼتي ًٚ ق٘ع خؼِي ٓ٘دؽ ثٚ  5تب  3ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ٝ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ  6نعٙ ثبنع، ٓتطِق ثٚ ٓدبؾات ث٘ع ظاٗهگبٛي يب تـييؽ ظؼ ٗٔؽٙ  هجُٞي ظؼٝـ

نٞظ ٝ ظؼ يٞؼتي ًٚ ق٘ع خؼِي ٓ٘دؽ ثٚ پػيؽكتٚ نعٕ ٝي ظؼ ظاٗهگبٙ نعٙ  ٓسٌّٞ ٓي 10تب  7ث٘عٛبي 

 20تب  13ثبنع ػالٝٙ ثؽ گؿاؼل ثٚ ٛيأت ٓؽًؿي گؿي٘م ظاٗهدٞ ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.

 خؼَ اق٘بظ ظاٗهگبٙ ٝ اقتلبظٙ اؾ إٓ ) اػْ اؾ اقتلبظٙ ٌٓتٞة يب ٗؽّ اكؿاؼي ( -ُق/ا4/3

ٓسٌّٞ ٓي نٞظ ٝ ظؼيٞؼتي ًٚ ٓعؼى ٓدؼٍٞ گٞاٛي  5تب  3ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ظؼ ٓٞؼظ إٓ ظؼٝـ، ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ  6گػؼاٗعٕ ٝازعٛبي ظؼقي ظاٗهگبٙ ثبنع، ػالٝٙ ثؽ ازؽاي ث٘ع

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 10تب  7٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ت

ظؼ يٞؼتي ًٚ ٓتطِق، گٞاٛي ٓج٘ي ثؽ كؽاؿت اؾ تسًيَ ؼا خؼَ ٗٔبيع ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 18تب  15يب  11،12ث٘عٛبي 

 خؼَ ػ٘ٞإ -/اُق5/3

نلبٛي يب ًتجي خؼَ ٝ ٓٞؼظ  چ٘بٗچٚ ٓتطِق ػ٘ٞإ يٌي اؾ ٓكئٞالٕ ظاضَ يب ضبؼج اؾ ظاٗهگبٙ ؼا ثطٞؼ

ٝ ظؼ يٞؼتي ًٚ ٓتطِق اؾخؼَ ػ٘ٞإ ٓ٘تلغ نعٙ ثبنع،  5تب  3ثبنع، ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي  اقتلبظٙ هؽاؼ ظاظٙ

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 10تب  7ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي 

 قؽهت -/اُق4

 قؽهت آٞاٍ ؿيؽ ٓتؼِن ثٚ ظاٗهگبٙ: -/اُق1/4

 ّ ٓي نٞظ.ٓسٌٞ 8ٝ ث٘ع  5تب  2ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي

 20اگؽ اؼتٌبة قؽهت ثب ٓهبؼًت ثبٗعٛبي قؽهت ٝ ثب ٗوهٚ هجِي يٞؼت گؽكتٚ ثبنع ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع تب ث٘ع 

ٛٔچ٘يٖ ظؼ يٞؼت ًتٔبٕ اِالػبت ظؼثبؼۀ ٝخٞظ ثبٗع قؽهت ثب ٗوهٚ هجِي ٗيؿ يٌي اؾ ت٘جيٜبت  تهعيع نٞظ.

 ( اػٔبٍ ٓي نٞظ.6) ثدؿ ث٘ع 9تب1ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ؽهت آٞاٍ ظاٗهگبٙ:ق -/اُق2/4



ٓت٘بقت ثب ٝقؼت ٝ ظكؼبت ٝهٞع خؽّ يٌي اؾ  8ػالٝٙ ثؽ ٓسٌٞٓيت ثٚ خجؽإ ضكبؼت ٝاؼظٙ ِجن ث٘ع 

ٗيؿ چ٘بٗچٚ تطِق ظؼ ضٞاثگبٙ  7اػٔبٍ ٓي نٞظ.ثٚ ػالٝٙ اػٔبٍ ت٘جيٚ ث٘ع 19تب9ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٝاهغ نعٙ ثبنع، ٓدبؾ اقت.

 يب اكهبي قإاالت يب ٝؼهٚ ٛبي آتسبٗي: قؽهت ٝ يب ضؽيع، كؽٝل -/اُق3/4

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 18تب15ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  6ٓتطِق ػالٝٙ ثؽ ٓسٌٞٓيت ثٚ ث٘ع 

 اؼتهبء، ًالٛجؽظاؼي ٝ اضتالـ -/اُق5

 اضػ يب ظاظٕ ؼنٞٙ يب ًالٛجؽظاؼي اؾ نطًيتٜبي زويوي يب زوٞهي ظؼ ضبؼج اؾ ظاٗهگبٙ: -/اُق1/5

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 5تب1سٌٞٓيت هُبئي ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي ظؼ يٞؼت ٓ

 اضػ يب ظاظٕ ؼنٞٙ اؾ يب ثٚ يٌي اؾ ظاٗهگبٛيبٕ: -/اُق2/5

ٓسٌّٞ ٓيهٞظ. ظؼ يٞؼتي ًٚ اؼتٌبة خؽّ ٓ٘دؽ ثٚ ٗٔؽۀ هجُٞي ٓتطِق ظؼ  5تب1ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي 

 ٗيؿ ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 10تب9ٝ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي  6يٌي اؾ ظؼٝـ ظاٗهگبٛي نعٙ ثبنع ثٚ ت٘جيٚ ث٘ع 

 ًالٛجؽظاؼي ظؼ ظاٗهگبٙ:-/اُق3/5

 5تب 3، ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت اؾ ث٘عٛبي 8ن ث٘عػالٝٙ ثؽ ٓسٌٞٓيت ثٚ خجؽإ ضكبؼت ٝاؼظٙ ِج

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.

 اضتالـ: -/اُق4/5

ظؼ يٞؼت ٓسٌٞٓيت هُبئي ، ٓتطِق ثٚ ت٘بقت آٞاٍ ٓٞؼظ اضتالـ ٝ ٓيؿإ ٓهبؼًت ظؼ إٓ، ػالٝٙ ثؽ 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 13تب9يب  5تب3، ثٚ يٌي اؾث٘عٛبي 8خجؽإ ضكبؼت ِجن ث٘ع

 هتَ ػٔع: -/اُق6

 اؼتٌبة هتَ:-/اُق1/6

 ظؼ ضًٞو ٝي الؾّ االخؽا اقت. 20تب19ظؼ يٞؼت ٓسٌٞٓيت هُبئي ، ت٘جيٚ ث٘عٛبي 

 نؽًت يب ٓؼبٝٗت ظؼ هتَ: -/اُق2/6

 اػٔبٍ ٓي نٞظ. 20تب15ظؼ يٞؼت ٓسٌٞٓيت هُبئي، يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ٓعت زجف ٓؽضًي تسًيِي  تجًؽٙ: چ٘بٗچٚ ظاٗهدٞيي ثٚ ظُيَ هتَ ؿيؽػٔع ثٚ زجف ٓسٌّٞ نعٙ ثبنع،

 ٓسكٞة ٓي نٞظ.



 ؼقيعگي ثٚ تطِلبت آٓٞؾني ٝ اظاؼي -ة

 توِت ظؼ آتسبٕ -/ ة1

ظؼ ضًٞو آتسبٕ يب ظؼـ ٓؽثِٞ ٝ  6ٓتطِق، چ٘بٗچٚ اؾ توِت ٓ٘تلغ نعٙ ثبنع ثٚ ت٘جيٚ ٓ٘عؼج ظؼ ث٘ع 

ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. ظؼ يٞؼت تٌؽاؼ تطِق، ت٘جيٚ ثٚ  5تب1توِت ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي  ٓت٘بقت ثب ٗٞع

 هبثَ تهعيع اقت. 12تب9يٌي اؾ ث٘عٛبي 

 كؽقتبظٕ ظيگؽي ثٚ خبي ضٞظ ظؼ آتسبٕ: -/ ة1/2

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 12تب9ٝ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  6ٓتطِق ثٚ ت٘جيٚ ٓ٘عؼج ظؼ ث٘ع

 خبي ظيگؽي ظؼ آتسبٕ:نؽًت ثٚ  -/ ة2/2

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 12تب9ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

: ًِيۀ آؾٜٓٞٗبيي ًٚ اؾ قٞي ظاٗهگبٙ ثٚ ػ٘ٞإ آؾٕٓٞ ؼقٔي ثٚ ظاٗهدٞيبٕ اػالّ ٓي نٞٗع، 1تجًؽٙ

 /ة ٗٔي نٞظ.2/ة 1ٝٓهٍٔٞ ث٘عٛبي 

ت ٓتطِق يب ٝخٞظ هؽائٖ ظيگؽ ًٚ ػبَٓ : ٗوٍ ٓوؽؼات خِكٚ آتسبٕ ثعٕٝ اؼتٌبة كؼِي اؾ خب2ٗتجًؽۀ

 / ة ٗٔي نٞظ.2/ة 1ٝتوِت ؼا ٓسؽؾ ٌٗ٘ع، ٓهٍٔٞ ث٘عٛبي  ٓؼ٘ٞي ظؼ تطِق

اؼتٌبة ٛؽ كؼِي اؾ قٞي انطبو زويوي ًٚ ٓٞخت اضالٍ يب ٝهلٚ يب ٓؿازٔت ظؼ اخؽاي ثؽٗبٓٚ  -/ ة3

 ضٞاثگبٙ نٞظ. ٛبي ظاٗهگبٙ يب

 زٔت ثؽاي ثؽٗبٓٚ ٛب يب ٗظْ ضٞاثگبٙ:اضالٍ يب ايدبظ ٝهلٚ يب ايدبظ ٓؿا -/ ة1/3

 ( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.6) ثدؿ ث٘ع  8تب1ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 اضالٍ يب ايدبظ ٝهلٚ ظؼ ثؽٗبٓٚ ٛب يب ٗظْ ظاٗهگبٙ: -/ ة2/3

 ( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.6) ثدؿ ث٘ع 9تب1ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ؼ ٗظْ ٓ٘دؽ ثٚ ايدبظ آنٞة ٝ اؿتهبل ظؼ قطر ظاٗهگبٙ يب ضٞاثگبٙ نٞظ ٓتطِق ثٚ ظؼ يٞؼتي ًٚ اضالٍ ظ

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 10تب7ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  يٌي اؾ

ظؼ يٞؼتي ًٚ اضالٍ ٓ٘دؽ ثٚ آنٞة ثب تسؽيي ظيگؽإ يب تهٌيَ گؽٝٙ ٛٔؽاٙ ثبنع، ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع ثٚ 

 تهعيع نٞظ. 13تب11ث٘عٛبي 

 تهعيع نٞظ. 15ٍ يب آنٞة ٛٔؽاٙ ثب َؽة ٝ خؽذ ثبنع ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع تب ث٘ع ظؼ يٞؼتي ًٚ اضال

 ػعّ ؼػبيت ٓوؽؼات ظاٗهگبٙ: -/ ة3/3



ػالٝٙ ثؽ اػٔبٍ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ آئيٖ ٗبٓٚ ٛبي ٓؽثِٞ ) ٓهؽِٝ ثٚ ػعّ ت٘بهٍ إٓ ٛب ثب آييٖ ٗبٓٚ 

ٓسٌّٞ ٓي نٞظٝ ظؼ  1ٝ2ٗبٓٚ اخؽايي إٓ(، ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  اُٗجبِي ٝ نيٞٙ

 هبثَ تهعيع اقت. 10تب 7ٝ 5تب3يٞؼت تٌؽاؼ، ايٖ ت٘جيٚ تب ٓٞاؼظ ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ػعّ ؼػبيت ٓوؽؼات ضٞاثگبٙ: -/ ة4/3

٘بهٍ إٓ ٛب ثب آييٖ ٗبٓٚ ػالٝٙ ثؽ اػٔبٍ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ آييٖ ٗبٓٚ ٛبي ٓؽثِٞ ) ٓهؽِٝ ثٚ ػعّ ت

ٓسٌّٞ ٓي نٞظٝ ظؼ  2تب1ٗبٓٚ اخؽايي إٓ( ، ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  اٗظجبِي ٝ نيٞٙ

 هبثَ تهعيع اقت. 7ٝ 5تب3يٞؼت تٌؽاؼ ت٘جيٚ تب ث٘عٛبي 

 ظاظٕ اِالػبت ٗب يسير ثٚ ظاٗهگبٙ يب ًتٔبٕ زوبين: -/ ة5/3

ًتٔبٕ زوبين، اػْ اؾ نلبٛي يب ًتجي، ثبػث اٗتلبع ظاٗهدٞ يب اضتالٍ ظؼ چ٘بٗچٚ ظاظٕ اِالػبت ٗبيسير يب 

ظاٗهگبٙ نٞظ، ػالٝٙ ثؽ اػٔبٍ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ آئيٖ ٗبٓٚ ٛبي ٓؽثِٞ، ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ  ثؽٗبٓٚ ٛبي

 ( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.6ث٘ع ) ثدؿ 8تب1ت٘جيٜبت ث٘عٛبي 

 ٗت ظؼ آبٗت:ايؽاظ ضكبؼت ثٚ آٞاٍ ػٔٞٓي يب ضًٞيي ٝ يب ضيب -/ ة4

 ايؽاظ ضكبؼت ثٚ آٞاٍ ػٔٞٓي ٝ يب ضيبٗت ظؼ آبٗت ظاؼي اؾ آٞاٍ ػٔٞٓي: -/ ة1/4

، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 8ٓؽتٌت ػالٝٙ ثؽ ٓسٌٞٓيت ثٚ خجؽاْٗ ضكبؼت ٝاؼظٙ ِجن ث٘ع

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. (6) ثدؿ ث٘ع 10تب1

 آبٗتعاؼي اؾ آٞاٍ نطًي:ايؽاظ ضكبؼت ثٚ آٞاٍ نطًي يب ضيبٗت ظؼ  -/ ة2/4

، يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج 8ظؼ يٞؼت نٌبيت يبزت ٓبٍ، ػالٝٙ ثؽ ٓسٌٞٓيت ثٚ خجؽإ ضكبؼت ِجن ث٘ع

 اػٔبٍ ٓي نٞظ. 5تب1ظؼ ث٘عٛبي 

 ؼقيعگي ثٚ تطِلبت قيبقي -ج

 ظاظٕ اِالػبت ضالف ٝاهغ يب ًتٔبٕ ٝاهؼيبت اؾ ؼٝي ػٔع ٗكجت ثٚ ضٞظ يب گؽٝٛي ٛبي ٓسبؼة يب -/ج1

 ٓلكع يب اكؽاظ ٝاثكتٚ ثٚ آٜٗب.

ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. اگؽ تطِق ٓ٘دؽ ثٚ اٗتلبع گؽٝٛي ٛبي  5تب 1ٓتطِق ثٚ يي يبؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 يبظؼ نٞظ. 14تب 9ٓػًٞؼ گؽظظ،ت٘جيٚ ٓي تٞاٗع اؾ ث٘عٛبي 

 لغ آٜٗب.ػُٞيت ظؼ گؽٝٛي ٓسبؼة يب ٓلكع يب ِٓسع يب ٛٞاظاؼي ٝ اٗدبّ ظاظٕ ٛؽ ػِٔي ثٚ ٗ -/ج2

ػُٞيت يب ٛٞاظاؼي اؾ گؽٝٙ ٛبي ؿيؽ هبٗٞٗي ٓ٘سِٚ ) گؽٝٙ ٛبيي ًٚ ثٚ ٓٞخت ازٌبّ هُبيي  -/ج1/2

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 5تب1كؼبُيت آٜٗب ٓٔ٘ٞع نعٙ ثبنع( ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 اٗدبّ اػٔبُي ًٚ ثٚ ٗلغ گؽٜٝٛبي ؿيؽ هبٗٞٗي ٓ٘سِٚ ثبنع: -/ج2/2



 تؼييٖ ٓي نٞظ. 12تب8ت٘جيٚ ٓتطِق اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 كؼبُيت ٝ تجِيؾ ثٚ ٗلغ گؽٝٛي ٛب ٝ ٌٓبتت اُسبظي ؿيؽ هبٗٞٗي. -/ج3

ٓسٌّٞ ٓي نٞظظؼ يٞؼتي ًٚ كؼبُيتي ثٚ ٗلغ گؽٝٛي  5تب1ٓتطِق،ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 14تب9ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ٛبي ٓسبؼة ٝ ٓؼبٗع خٜٔٞؼي اقالٓي ايؽإ ثبنع، 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.

تٞٛيٖ ثٚ نؼبئؽ اقالٓي يب ِٓي ٝ اؼتٌبة اػٔبُي ثؽ َع ٗظبّ خٜٔٞؼي اقالٓي ) ٓبٗ٘ع كسبني ٝ  -/ج4

 اقتؼٔبٍ اُلبظ ؼًيي ثطٞؼ نلبٛي يب ًتجي اؾ ِؽين نؼبؼ ٗٞيكي، پطم اػالٓيٚ ٝ....(

 ( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.6) ثدؿ ث٘ع  8تب1ج ظؼ ث٘عٛبي ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼ

ظؼ يٞؼتي ًٚ اؼتٌبة ػَٔ ثًٞؼت خٔؼي ٝ ثٚ هًع ايدبظ ثِٞا ٝ آنٞة يٞؼت گيؽظ يب ثطٞؼ ٌٓؽؼ ٝ 

 يبظؼ نٞظ. 13تب9ثعٕٝ تٞخٚ ثٚ ت٘جيٜبت هجِي ٝاهغ نٞظ ٓي تٞاٗع اؾ ث٘عٛبي 

 ايدبظ ثِٞا ٝ آنٞة ظؼ ٓسيّ ظاٗهگبٙ: -/ج5

( تؼييٖ ٓي نٞظ. اگؽ ثِٞا ظؼ خٜت َؽثٚ 6) ثدؿ ث٘ع  13تب3٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ت٘جيٚ ٓتطِق اؾ ت

ؾظٕ ثٚ اؼًبٕ ٗظبّ ٝ ثب ٛٔبٛ٘گي ٝ ثؽٗبٓٚ ؼيؿي هجِي يب ثب ٛعايت گؽٝٙ ٛبي ؿيؽ هبٗٞٗي ضبؼج اؾ 

 ظاٗهگبٙ ثبنع.

 ؼقيعگي ثٚ تطِلبت اضالهي -ظ

 اضِٚ ظؼضؽيع ٝ كؽٝل ٝ تٞؾيغ ايٖ گٞٗٚ ٓٞاظاقتؼٔبٍ ٓٞاظ ٓطعؼ يب نؽة ضٔؽ يب هٔبؼ يب ٓع -/ ظ1

اقتلبظٙ اؾ ٓٞاظ ٓطعؼ ) يب قبيؽ ظاؼٝٛبي اػتيبظ آٝؼ ٝ ؼٝإ گؽظإ( ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت  -/ ظ1/1

 ( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.6)ثدؿ ث٘ع  10تب4ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

اػتيبظ ثٚ ٓٞاظ ٓطعؼ) يب قبيؽ ظاؼٝٛبي اػتيبظ آٝؼ ٝ ؼٝإ گؽظإ( ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت  -/ ظ2/1

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 18تب8ٝ ظؼ يٞؼت ػعّ تٞخٚ ثٚ ت٘جيٜبت هجِي ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي  5تب3ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ٕٝ ظاٗهدٞيي ٓدبؾ اقت. تجًؽٙ: اضػ آؾٓبيم اػتيبظ ثٚ يٞؼت ٓسؽٓبٗٚ اؾ اكؽاظ ٓهٌٞى ثب اخبؾٙ ٓؼب

ٓسٌّٞ نعٙ ثبنع ِٓ٘ٞ ثٚ ٓ٘لي ثٞظٕ  18تب9ثؼالٝٙ اظآٚ تسًيَ ظاٗهدٞي ٓؼتبظ ًٚ ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي 

 آؾٓبيم ٓػًٞؼ پف اؾ پبيبٕ ظٝؼٙ ٓسؽٝٓيت اقت.

 ٗگٜعاؼي، ضؽيعٝ كؽٝل يب تٞؾيغ ٓٞاظ ٓطعؼ ) يب قبيؽ ظاؼٝٛبي اػتيبظ آٝؼ يب ؼٝإ گؽظإ(: -/ ظ3/1

ٓسٌّٞ ٓي نٞظٝ ظؼ يٞؼتي ًٚ اؾ آبًٖ ٝاثكتٚ يب  13تب8ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ٓتطِق، 

 هبثَ تهعيع اقت. 18ٓؽثِٞ ثٚ ظاٗهگبٙ ثؽاي ايٖ ٓ٘ظٞؼ ثٜؽٙ ثؽظاؼي نعٙ ثبنع ت٘جيٚ ٝي تب ث٘ع 



ؼٝإ گؽظإ(  تهٌيَ خِكٚ يب ٌٛٔبؼي ثؽاي اقتؼٔبٍ ٓٞاظ ٓطعؼ ) يب قبيؽ ظاؼٝٛبي اػتيبظ آٝؼ يب -/ ظ4/1

 16تب8ٓتطِق، ظؼ يٞؼت اقتلبظٙ اؾ آبًٖ ٝاثكتٚ ثٚ ظاٗهگبٙ ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.

 اقتلبظٙ اؾ ٓهؽٝثبت اٌُِي: -/ ظ5/1

ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. اگؽ تطِق ظؼ آبًٖ ٝاثكتٚ يب ٓؽثِٞ  5تب3ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 9تب7ؼش ظاظٙ ٝ آثبؼ قٞء ػٔٞٓي ظانتٚ ثبنع ت٘جيٚ ٝي ٓي تٞاٗع اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ثٚ ظاٗهگبٙ 

 يبظؼ نٞظ.

 ضؽيع ٝ كؽٝل ٝ تٞؾيغ ٓهؽٝثبت اٌُِي:-/ ظ6/1

ٓسٌّٞ ٓي نٞظظؼ يٞؼتي ًٚ اؾ آبًٖ ٝاثكتٚ ثٚ  12تب8ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

هبثَ تهعيع  18، ت٘جيٚ ٝي تب ث٘ع 7ثؽظاؼي نعٙ ثبنعػالٝٙ ثؽ اػٔبٍ ث٘ع ظاٗهگبٙ ثؽاي ايٖ ٓ٘ظٞؼ ثٜؽٙ 

 اقت.

 تهٌيَ خِكٚ ثؽاي اقتلبظٙ اؾ ٓهؽٝثبت اٌُِي : -/ ظ7/1

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 18تب11ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 اؼتٌبة هٔبؼ: -/ ظ8/1

 ّ ٓي نٞظ.ٓسٌٞ 4تب1ٓتطِق، ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

اقتلبظٙ اؾ ٗٞاؼٛبي ٝيعئٞيي ٝ يب ُٞذ ٛبي ؼايبٗٚ اي ٓكتٜدٖ يب ٓعاضِٚ ظؼ ضؽيع ٝ كؽٝل يب تٌثيؽ ٝ  -/ ظ2

 تٞؾيغ ايٖ گٞٗٚ ٝقبيَ.

اقتلبظٙ اؾ كؽآٝؼظٙ ٛبي يٞتي ٝ تًٞيؽي ؿيؽ ٓدبؾ ػٌف كيِْ يب كؽآٝؼظٙ ٛبي ؼايبٗٚ اي زبٝي  -/ ظ1/2

 تًبٝيؽ ٓكتٜدٖ.

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 7ٝ يب  5تب1٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت

 ػعّ ؼػبيت پٞنم اقالٓي ٝ اقتلبظٙ اؾ پٞنم ؿيؽ ٓ٘طجن ثب نئٕٞ ظاٗهگبٙ يب آؼايم ٓجتػٍ -/ ظ3

ٝ ظؼ يٞؼت ايؽاؼ ٝ تٌؽاؼ، ٓت٘بقت ثب ػؽف زبًْ  5تب1ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 9يب 7ثؽ ٓسيّ ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي 

اقتلبظٙ اؾ تٞؾيغ يب تٌثيؽ ًتت، ٓدالت ، ػٌكٜبي ٓكتٜدٖ ٝ يب آالت ُٜٞ ٝ ُؼت ، چ٘بٗچٚ ٓتطِق  -/ ظ4

اؾ ٓسيّ يب آٌبٗبت ظاٗهگبٛي ثؽاي ايٖ ٓ٘ظٞؼ اقتلبظٙ ًؽظٙ ثبنع ثٚ ئي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 7ٝ يب  5تب1



ٓدالت ٝ ػٌكٜبي ٓكتٜدٖ ٝ يب آالت ُٜٞ ُٝؼت ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ث٘عٛبي  تٞؾيغ يب تٌثيؽ ًتت، -/ ظ2/4

 ( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ.6) ثدؿ ث٘ع  12تب5

 ػعّ ؼػبيت نئٕٞ ظاٗهدٞيي -/ ظ5

اؼتٌبة اػٔبٍ يب ؼكتبؼي ًٚ ضالف ٓ٘ؿُت ظاٗهدٞيي ٓسكٞة ٓي نٞظ ) ٓبٗ٘ع ػعّ ؼػبيت زوٞم  -/ ظ1/5

 ظيگؽإ، پؽضبنگؽي، ايدبظ ظؼ گيؽي ٝ...(

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 4تب1ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ظاٗهگبٙ يٞؼت گيؽظ، چ٘بٗچٚ ثٚ زيثيت ٝ نئٕٞ  تجًؽٙ: ؼقيعگي ثٚ تطِلبتي ًٚ ضبؼج اؾ ٓسيّ

 ظاٗهگبٛيبٕ ُطٔٚ ٝاؼظ آٝؼظ، ٓهٍٔٞ ايٖ ث٘ع ضٞاٛع ثٞظ،

 ػعّ ؼػبيت ٓٞاؾيٖ ٓسؽؾ نؽػي ظؼ اؼتجبِ ثب ٗبٓسؽّ: -/ ظ2/5

( ٓسٌّٞ ٓي 6) ثدؿ ث٘ع  9ٝ ظؼ يٞؼت تٌؽاؼ، تب ث٘ع 4تب1ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ٓتطِق 

 نٞظ.

 ايدبظ ٓؿازٔت: -/ ظ3/5

ظؼ يٞؼت ٝخٞظ نبًي ضًٞيي ٝ يب چ٘بٗچٚ ازتٔبٍ تدؽي ٝ اظآٚ ٓؿازٔت يب ثؽٝؾ آثبؼ ٗبٓطِٞة ظؼ 

 ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. 5تب1ظاٗهگبٙ ٝخٞظ ظانتٚ ثبنع، ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ظانتٖ ؼاثطٚ ٗبٓهؽٝع: -/ ظ6

)  10تب4اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي  ظؼ يٞؼتي ًٚ تطِق آثبؼ ػِ٘ي ٝ ٓهٜٞظ ظانتٚ ثبنع ٓتطِق ثٚ يٌي

( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. چ٘بٗچٚ تطِق ظؼ ٓٞاؼظ ٓطتِق ٝاهغ نعٙ ٝ نبًي ضًٞيي ظانتٚ ٝ يب 6ثدؿ ث٘ع 

 18يب17ٝ يب يي يب ث٘عٛبي  12ٓتطِق ظاؼاي قبثوٚ قٞء اُٗجبِي ظؼ تطِلبت اضالهي ثبنع، ٓي تٞإ تب ث٘ع 

 ٓسٌّٞ ٗٔٞظ.

 ت ٗبٓهؽٝعتهٌيَ يب نؽًت ظؼ خِكب -/ ظ7

 نؽًت ظؼ خِكٚ ٗبٓهؽٝع: -/ ظ1/7

( ٓسٌّٞ ٓي نٞظ. ٛٔچ٘يٖ ظؼ يٞؼت 6) ثدؿ ث٘ع  9تب1ٓتطِق ثٚ يٌي اؾ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٓي تٞاٗع يبظؼ نٞظ. 17ٝخٞظ قبثوٚ قٞء اُٗجبِي ظؼ ؾٓي٘ٚ تطِلبت اضالهي ت٘جيٚ ث٘ع 

 تهٌيَ خِكبت ٗبٓهؽٝع يب ٌٛٔبؼي ظؼ تهٌيَ خِكبت ٗبٓهؽٝع: -/ ظ2/7

ٝ ظؼ يٞؼت ٝخٞظ قبثوٚ قٞء اُٗجبِي ظؼ ؾٓي٘ٚ  12تب7ت٘جيٚ ٓتطِق اؾ ثيٖ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

 ٓي تٞاٗع تؼييٖ نٞظ. 17ٝ18تطِلبت اضالهي يٌي اؾ ث٘عٛبي 



 اٗدبّ ػَٔ ٓ٘بكي ػلت: -/ ظ8

( ٝ ظؼ يٞؼت ٓسٌٞٓيت ظؼ ٓؽاخغ 6) ثدؿ ث٘ع  12تب5يٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي ت٘جيٚ ٓتطِق اؾ ثيٖ ت٘ج

  تؼييٖ ٓي نٞظ. 20تب13هُبئي يٌي اؾ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي 

 نحىه رسيذگي و صذور احكام -2بخش 

 آئيٖ ٗبٓۀ اُٗجبِي ثٚ نؽذ ؾيؽ تعٝيٖ ٝ تجييٖ ٓي گؽظظ. 12ٝ  7،9ثؽضي اؾ ٓٞاؼظ ٓ٘عؼج ظؼ ٓبظٙ ٛبي 

اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ٛب ٓي تٞاٗ٘ع ثٚ ًِيٚ گؿاؼل ٛبي ؼقيعٙ ظؼ ٓٞؼظ ظاٗهدٞيبٕ اؾ قٞي  نٞؼاٛبي -1ٓبظٙ

انطبو زويوي يب زوٞهي ظؼ ظاضَ يب ضبؼج اؾ ظاٗهگبٙ ؼقيعگي ٝ ظؼ يٞؼت ازؽاؾ ٝهٞع  ٛؽ يي اؾ

 تطِق ظؼ زع اضتيبؼات ضٞظ زٌْ يبظؼ ٗٔبي٘ع.

وي يب زوٞهي ظؼ ضًٞو تطِلبت : ؼقيعگي ثٚ گؿاؼل ٛبي ؼقيعٙ اؾ ِؽين انطبو زوي1تجًؽٙ

آٓٞؾني ٝ اظاؼي ِٓ٘ٞ ثٚ گؿاؼل ٝ تأييع ًتجي ٓؼبٝٗت آٓٞؾني يب اظاؼي ٝ ٓبُي ظاٗهگبٙ اقت ٝ ؼقيعگي 

/ة ( ِٓ٘ٞ ثٚ گؿاؼل ًتجي يٌي اؾ انطبو زوٞهي 2/3/ة ٝ 1/3ثٚ تطِلبت قيبقي ) ثؼالٝٙ ث٘عٛبي 

ثؼالٝٙ چ٘بٗچٚ تطِق تٞقّ اػُبي تهٌَ  ػُٞ ظؼ نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ظيگؽ يٞؼت ٓي پػيؽظ.

ٛب يب ٗهؽيبت ٝاهغ نعٙ ثبنع اضػ ٗظؽ ًٔيتٚ ٛبي ٗبظؽ ثؽ تهٌَ ٛب يب ٗهؽيبت ظاٗهدٞيي ٗيؿ زكت ٓٞؼظ 

 ثؽاي آؿبؾ ؼقيعگي َؽٝؼي اقت.

: نٞؼاي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ٓدبؾ ثٚ ؼقيعگي ثٚ تطِلبتي ًٚ ظؼ ٓوطغ تسًيِي هجِي ظاٗهدٞ ظؼ 2تجًؽٙ

گؽ يٞؼت گؽكتٚ ثبنع ٗيكت ٝ ظؼ اي٘گٞٗٚ ٓٞاؼظ ٗظؽ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ٓالى ػَٔ ظاٗهگبٙ ظي

 ضٞاٛع ثٞظ.

: ثب تٞخٚ ثٚ ايٌ٘ٚ اٗتظبّ آٞؼ ظاضِي ظؼ ٓسيّ ظاٗهگبٙ ثب ٓكئُٞيت ٓؼيٖ اٗدبّ ٓي پػيؽظ، ِجن 3تجًؽٙ

عگي ظؼ ٓؽاخغ هبٗٞٗي آييٖ ٗبٓٚ تأًيع ٓي نٞظ ظؼ يٞؼتي ًٚ تطِلبت ٗيبؾ ثٚ ؼقي 7ث٘ع ة ٓبظٙ  4تجًؽٙ 

ضبؼج اؾ ظاٗهگبٙ ظانتٚ ثبنع َٓٞٞع تٜ٘ب ثبيع اؾ ِؽين نٞؼاي اُٗجبِي ٝ ثب ٓهبٝؼٙ ٝ ٛٔبٛ٘گي ظكتؽ 

زوٞهي ظاٗهگبٙ ثٚ ٓؽاخغ غيؽثّ اٗؼٌبـ يبكتٚ ٝ ظؼ آٗدب پيگيؽي نٞظ. ظؼ ٛؽ زبٍ يعٝؼ يب اخؽاي زٌْ 

اٗهگبٙ ٓٞظق اقت ايٖ َٓٞٞع ؼا ثٚ ًِيٚ اُٗجبِي تب پبيبٕ ؼقيعگي هُبيي ٓؼِن ضٞاٛع ثٞظ. ؼئيف ظ

هكٔتٜبي ظاٗهگبٙ خٜت اِالع ٝ اهعاّ اثالؽ ٗٔبيع. ثعيٜي اقت ٛؽ گٞٗٚ اهعاّ اؾ قٞي انطبو زويوي يب 

زوٞهي ) اػْ اؾ ٓكئٞالٕ اػُبي ٛيأت ػِٔي يب ًبؼٓ٘عإ يب تهٌَ ٛبي ظاٗهدٞيي( ظاٗهگبٙ ًٚ ثؽ ضالف 

 نعٙ ٝ ظؼ ٓؽاخغ يبُر هبثَ پيگيؽي ضٞاٛع ثٞظ. ايٖ تجًؽٙ ثبنعضٞظ تطِق اظاؼي ٓسكٞة

: يعٝؼ ازٌبّ اُٗجبِي ظؼ ضًٞو ظاٗهدٞيبٕ تٜ٘ب اؾ ِؽين نٞؼاٛبي اُٗجبِي يٞؼت ٓي 4تجًؽٙ

گيؽظ ٝ قبيؽ ٜٗبظٛب يب ٓكئٞالٕ ظاٗهگبٙ خؿظؼ ٓوبّ اخؽاي ازٌبّ يبظؼنعٙ اؾ قٞي نٞؼاي اُٗجبِي 

 ت اُٗجبِي ٗٔي ثبنع.ٓدبؾ ثٚ يعٝؼ يب اخؽا ٓلبظ ٛيچيي اؾ ت٘جيٜب

: ثؽ اقبـ تؼِئبت قبالٓي ٝ ايٍٞ هبٗٞٗي آ٘يت ٝ ًٓٞٗيت نٜؽٝٗعإ ٝ ٓ٘غ تدكف ) ايٍٞ 5تجًؽٙ

هبٕٗٞ اقبقي( ، اػُبي نٞؼا ٝ ًبؼً٘بٕ ظثيؽضبٗٚ نٞؼا اُٗجبِي ٓدبؾ ثٚ تدكف ظؼ ؾٗعگي  22ٝ25

ٞ ؼا ٓسؽٓبٗٚ تِوي ٗٔٞظٙ ٝ اؾ ضًٞيي ظاٗهدٞيبٕ ٗجٞظٙ ٝ ٓٞظل٘ع ًِيٚ اِالػبت ٓؽثِٞ ثٚ تطِق ظاٗهد



اكهبي إٓ ) ثدؿ ٛٔكؽ ٝ ٝاُعيٖ ثب ؼػبيت ًٓبُر ظاٗهدٞ ( ضٞظظاؼي ٗٔبي٘ع. ظؼيٞؼت تطِق ٛؽ يي اؾ 

 اػُب يب ًبؼً٘بٕ، َٓٞٞع اؾ ِؽف نٞؼاي تدعيع ٗظؽ يب نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي هبثَ پيگيؽي اقت.

تطِلبت اضالهي، ثب ظػٞت اؾ ٓكإٍٝ ٓؽًؿ  : نٞؼاٛبي اُٗجبِي ثبيع ظ ؼٓٞاؼظ َؽٝؼي اؾ خ6ِٚٔتجًؽٙ

ٓهبٝؼٙ ظاٗهدٞيي ظاٗهگبٙ ، َٖٔ ثٜؽٙ ٓ٘عي اؾ ٗظؽات ٓهٞؼتي إٓ ٓؽًؿ، ًِيٚ زكبقيت ٛبي الؾّ ظؼ 

ؾٓي٘ٚ ؼٝزيبت كؽظي ٝ ٓكبيَ ضبٗٞاظگي ٝ اختٔبػي ؼا ٓؼٍٔٞ ظانتٚ ٝ تجؼبت ٓطتِق ازٌبّ يبظؼٙ ؼا 

 ٓعٗظؽ هؽاؼ ظٛ٘ع .

 6ظاٗهدٞيبٕ پف اؾ اثالؽ ٝ تلٜيْ ًتجي ٝ نلبٛي تطِلبت ٓٞؼظ اتٜبّ ِجن ٓبظٙ  نٞؼاٛبي اُٗجبِي -2ٓبظٙ

اؾ ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ ٝ پيم اؾ يعٝؼ زٌْ ، ثبيع اؾ ٝي ًٓبزجٚ زُٞؼي ثؼَٔ آٝؼظٙ ٝ  1آييٖ ٗبٓٚ ٝ ثطم 

 ظكبػيبت ًتجي ظاٗهدٞ ؼا اضػ ٝ ٓٞؼظ تٞخٚ هؽاؼ ظٛ٘ع.

ِكبت نٞؼاٛبي اُٗجبِي اؾ هجيَ تعٝيٖ ٓكت٘عات ، تجًؽٙ: اٗدبّ آٞؼ الؾّ خٜت ِؽذ َٓٞٞع ظؼ خ

اثالؽ ٝ تلٜيْ ٓٞاؼظ تطِق، ًٓبزجٚ زُٞؼي ٝ ٓبٗ٘ع إٓ ٝ ٗيؿ زلع ٝ ثبيگبٗي ٝ آبٗتعاؼي ٗكجت ثٚ 

 پؽٝٗعٙ ٛبي اُٗجبِي ثؼٜعٙ ظثيؽ نٞؼا اقت.

ظؼ يٞؼت ظؼضٞاقت ظاٗهدٞ ثؽاي ظكبع زُٞؼي ظؼ خِكٚ نٞؼا، ظثيؽ نٞؼاي ثعٝي ٓٞظق  -3ٓبظٙ

اقت ًٚ اؾ ٝي ثؽاي زُٞؼ ظؼ خِكٚ نٞؼاي اُٗجبِي ظػٞت ثٚ ػَٔ آٝؼظ ظؼ ؿيؽ آًٗٞؼت ٓي تٞاٗع 

 ظؼؿيبة ظاٗهدٞ ثٚ پؽٝٗعٙ ؼقيعگي ٗٔبيع.

ؼٝؾ پف اؾ ؼٝيت اثالؽ ؼقٔي ظّٝ ظػٞت ثٚ ًٓبزجٚ يب ظكبع َؽٝؼي،  10تجًؽٙ: چ٘بٗچٚ ظاٗهدٞ تب 

ٞاٗع ٗكجت ثٚ ؼقيعگي ٝ يعٝؼ زٌْ ؿيبثي اهعاّ اؾ زُٞؼ ٝ اؼائٚ ظكبػيبت آت٘بع ٝؼؾظ، نٞؼا ٓي ت

 ٗٔبي٘ع. ظؼ ٛؽ زبٍ يعٝؼ زٌْ ثعٕٝ زُٞؼ ظاٗهدٞ يٞؼت گيؽظ.

خِكبت نٞؼاي اُٗجبِي ثعٝي ظاٗهگبٙ زكت َٓٞٞع ٛؽ ظٝ ٛلتٚ يٌجبؼ ٝ خِكبت نٞؼاي  -4ٓبظٙ

َ ٓي گؽظٗع. اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ ظاٗهگبٙ ظؼ يٞؼت ٝخٞظ ٓٞاؼظ اُٗجبِي زعاهَ ٛؽ ٓبٙ يي ثبؼ تهٌي

ثعيٜي اقت ظؼ ٓٞاؼظ اَطؽاؼي ٝ ث٘ب ثٚ َؽٝؼت ؼؤقبي نٞؼاٛبي اُٗجبِي ثبيع ٗكجت ثٚ تهٌيَ 

 خِكبت كٞم اُؼبظٙ نٞؼاٛبي اُٗجبِي اهعاّ ٗٔبي٘ع.

ازٌبّ اُٗجبِي نٞؼاي ثعٝي ثبيع ظؼ ًٔتؽيٖ ؾٓبٕ ٌٖٓٔ پف اؾ ٝيٍٞ گؿاؼل ًتجي ٝ تلٜيْ  -5ٓبظٙ

ٚ ظؼ ِٞالٗي نعٕ ؼقيعگي ثٚ پؽٝٗعٙ ٓ٘دؽ ثٚ ٓتُؽؼ نعٕ ظاٗهدٞ نٞظ، اتٜبّ يبظؼ نٞٗع. ظؼ يٞؼتي ً

 ظاٗهگبٙ ثبيع ث٘سٞي ًٚ ٓ٘بكي ًٓبُر ًِي ظاٗهگبٙ ٝ قبيؽ ظاٗهدٞيبٕ ٗجبنع ظؼ خجؽإ إٓ اهعاّ ٗٔبيع.

خِكبت نٞؼاي اُٗجبِي ثعٝي ٝ تدعيع ٗظؽ ظاٗهگبٙ ثبيع ظاؼاي يٞؼت خِكٚ ثٞظٙ ٝ يٞؼت  -6ٓبظٙ

 اػُبي زبَؽ ظؼ خِكٚ ثؽقع. خِكبت ثٚ آُبي

نٞؼاي اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ ظاٗهگبٙ تٜ٘ب ٓؽخغ ٓدبؾ ثؽاي اؼقبٍ پؽٝٗعٙ تطِق ظاٗهدٞيبٕ ثٚ  -7ٓبظٙ

نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي خٜت ؼقيعگي ثٞظٙ ٝ ظؼ اي٘گٞٗٚ ٓٞاؼظ َؽٝؼت ظاؼظ يٞؼتدِكٚ نٞؼاي 

اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ ًٚ ثٚ آُبي زبَؽإ ؼقيعٙ ٝ زبٝي ظؼضٞاقت ؼقيعگي ثب پيهٜ٘بظ ٓهطى ٓي 

بنع ثٚ ٛٔؽا ًِيٚ قٞاثن ٝ ٓعاؼى پؽٝٗعٙ ثٚ نٞؼاي ٓؽًؿي اؼقبٍ گؽظظ. ثعيٜي اقت نٞؼاي ٓؽًؿي ثٚ ث



پؽٝٗعٙ ٛبي اؼقبُي اؾ قٞي ظاٗهگبٙ ًٚ كبهع ٓعاؼى ًبَٓ ٝ يٞؼتدِكٚ نٞؼاي اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ 

 ظاٗهگبٙ ثبنع ؼقيعگي ٗطٞاٛع ٗٔٞظ.

ٙ ؼا زعاًثؽ تب يي ٓبٙ پف اؾ يعٝؼ تٞقّ ؼئيف يب نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ثبيع ازٌبّ يبظؼ -8ٓبظٙ

 ظثيؽ نٞؼا ثٚ ظاٗهدٞي ٓتْٜ اثالؽ ٗٔٞظٙ ٝ ؼقيع ظؼيبكت ً٘٘ع.

ػالٝٙ ثؽ ازٌبّ يبظؼٙ، ًِيٚ ٌٓبتجبت نٞؼاي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ثب نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ٝ  -9ٓبظٙ

ي ٝ يب ؼئيف ظاٗهگبٙ ثبنع . ازٌبّ ظيگؽ ٓؽاخغ ضبؼج اؾ ظاٗهگبٙ ثبيع ثب آُبي ٓؼبٕٝ ظاٗهدٞيي ٝ كؽٛ٘گ

 ٝ ٌٓبتجبت نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ثب آُبي ؼئيف يب ظثيؽ نٞؼا يبظؼ ٓي نٞظ.

نٞؼاي اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ ظاٗهگبٙ ٓٞظق اقت زعاًثؽيي ٓبٙ پف اؾ يعٝؼ زٌْ تدعيع ٗظؽ  -10ٓبظٙ

ت ٗظؽ ٝ زٌْ نٞؼاي ٓؽاتت ؼا ثٚ يٞؼت ٌٓتٞة ثٚ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي اؼقبٍ ظاؼظ. ثعيٜي اق

 ٓؽًؿي اُٗجبِي ظؼ ضًٞو ازٌبّ يبظؼٙ اؾ قٞي نٞؼاي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ الؾّ االتجبع اقت.

آييٖ ٗبٓٚ( ٝ يب ثٞاقطٚ ِٞالٗي نعٕ  6ٓبظٙ 2: اگؽ ثٚ ظقتٞؼ ؼئيف ظاٗهگبٙ ) ِجن تجًؽٙ 1تجًؽٙ

پبيبٕ ٗئكبٍ ٓسؽّٝ نعٙ ؼقيعگي ثٚ پؽٝٗعٙ ) ثعٕٝ ٓدٞؾ آييٖ ٗبٓٚ( ، ظاٗهدٞ اؾ نؽًت ظؼ آتسبٗبت 

ثبنع ٝ زٌْ اُٗجبِي يبظؼ نعٙ زبٝي ت٘جيٜي ًٔتؽ اؾ ٓسؽٝٓيت يي ٗئكبٍ ثبنع ، اؾ ظاٗهدٞ آتسبٕ 

ٓدعظ گؽكتٚ ٓي نٞظ. ظؼ ٛؽ زبٍ ؾٓبٕ ؼقيعگي ثٚ پؽٝٗعٙ ظؼ ػَٔ ٗجبيع ٓٞخت اكؿايم ٓسٌٞٓيت ظاٗهدٞ 

 نٞظ.

اؾ ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ  1اؾ ثطم  1ٓبظٙ  18تب  9ٛبي : ظؼ يٞؼتي ًٚ زٌْ هطؼي ٓج٘ي ثؽ يٌي اؾ ث٘ع2تجًؽٙ

ظؼ اٝاضؽ ٗئكبٍ ٝ پيم اؾ آؿبؾ ثؽگؿاؼي آتسبٗبت پبيبٕ قبٍ تطًيِي يبظؼ نعٙ ثبنع، ؾٓبٕ اخؽاي 

زٌْ ثٚ ٗئكبٍ تسًيِي ثؼع اؾ إٓ ًٍٓٞٞ ٓي گؽظظ، ٓهؽِٝ ثؽ آٌٗٚ آضؽيٖ ٗئكبٍ تسًيِي ظاٗهدٞ 

 ٗجبنع.

ؼئيف نٞؼا ثعٕٝ ػِت ٓٞخٚ ٓٞخت اِبُٚ ؼقيعگي ٝ ٓتُؽؼ نعٕ  : ظؼ يٞؼتي ًٚ ظثيؽ يب3تجًؽٙ

ظاٗهدٞ نٞٗع، َٓٞٞع اؾ ِؽين نٞؼاي تدعيع ٗظؽ يب نٞؼاي ٓؽًؿي يب قبيؽ ٓؽاخغ غي ؼثّ هبثَ 

 پيگيؽي اقت.

نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ٓٞظق ثٚ اخؽاي ازٌبّ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ثٞظٙ ٝ ثبيع ٗتيدٚ  -11ٓبظٙ

ظؼ ايٖ ضًٞو زعاًثؽ ئٌبٙ پف اؾ ظؼيبكت زٌْ ثٚ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي اػالّ اهعآبت ضٞظ ؼا 

آييٖ ٗبٓٚ اُٗجبِي ثؽ زكت ٓٞؼظ ؼئيف يب ظثيؽ نٞؼاي  9ٗٔبي٘ع. ظؼ ؿيؽ ايً٘ٞؼت ثٚ اقت٘بظ ٓبظٙ 

 اُٗجبِي ضٞاٛ٘ع ثٞظ. اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ ظاٗهگبٙ پبقطگٞي ػعّ اخؽاي زٌْ نٞؼاي ٓؽًؿي

ازٌبّ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ًٚ زبٝي ٓسؽٝٓيت ظاٗهدٞ اؾ تسًيَ، اؾ يٌكبٍ تب ؼٝٗٞنت  -12ٓبظٙ 

قبٍ اقت، ثبيع ثٚ ٛيبت ٓؽًؿي گؿي٘م ظاٗهدٞ ٝ قبؾٓبٕ ق٘دم آٓٞؾل ًهٞؼ اؼقبٍ گؽظظ ٝ ٛيبت ٝ  5

 قبؾٓبٕ ٓػًٞؼ ٓٞظل٘ع ٗكجت ثٚ اػٔبٍ ٓسؽٝٓيت كٞم اهعاّ ٗٔبي٘ع.

 ه و تخفيف يا تشذيذ احكامنحىه اعتراض دانشجى بو آراي صادر -3بخش

 آييٖ ٗبٓٚ اُٗجبِي ثٚ نؽذ ؾيؽ تعٝيٖ ٝ تجييٖ ٓي نٞٗع: 8ثؽضي اؾ ٓٞاؼظ ٓ٘عؼج ظؼ ٓبظٙ 



ؼٝؾ اظاؼي اؾ تبؼيص  10تدعيع ٗظؽ ظؼ ًِيٚ ازٌبّ اُٝيٚ، پف اؾ ٝيٍٞ اػتؽاٌ ظؼ ٓٞػع ٓوؽؼ )  -1ٓبظٙ

 ؼٝيت زٌْ( ثٚ ػٜعٙ نٞؼاي اُٗجبِي تدعيع ٗظؽ اقت.

ؼاي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ٓٞظق اقت پف اؾ تسويوبت الؾّ ٝ ٓالزظٚ آضؽيٖ ظكبػيٚ ظاٗهدٞ، نٞ -2ٓبظٙ

زعاًثؽ ظؽف يي ٓبٙ زٌْ تدعيع ٗظؽ يبظؼ ً٘ع. ظؼ يٞؼتي ًٚ يعٝؼ زٌْ تدعيع ٗظؽ ٓتٞهق ثٚ زًٍٞ 

اٗهدٞي ٓعاؼى يب اٗدبّ تسويوبتي ثبنع ًٚ ثٚ ٗلغ ظاٗهدٞ تِوي ٓي نٞٗع، ِٜٓت ٓػًٞؼ ٓي تٞاٗع ثب ٓٞاكوت ظ

 غي ٗلغ تب تٌٔيَ پؽٝٗعٙ ثٚ تؼٞين ظؼ آيع.

اُٝيٚ ٝ پيم اؾ  تجًؽٙ: ازٌبّ تدعيع ٗظؽ ٗٔي تٞاٗ٘ع ازٌبّ اُٝيٚ ؼا تهعيع ً٘٘ع. چ٘بٗچٚ پف اؾ يعٝؼ زٌْ

يعٝؼ زٌْ تدعيع ٗظؽ ٓعاؼى ٝ ٓكت٘عات خعيعي زبيَ نعٙ ثبنع، الؾّ اقت پؽٝٗعٙ ٓتطِق ثبؼ ظيگؽ ظؼ 

 نٞؼاي ثعٝي ٓطؽذ ٝ پف اؾ يعٝؼ زٌْ اُٝيٚ ٓدعظ ثٚ ٝي كؽيت اػتؽاٌ ظاظٙ نٞظ.

ّ ؼٝيت زٌْ آييٖ ٗبٓٚ ثٚ ظاليَ ؿيؽ ٓٞخٚ اؾ اػال 8ٓبظٙ  3ظؼ يٞؼتي ًٚ ظاٗهدٞ ِجن تجًؽٙ  -3ٓبظٙ

اُٝيٚ اقتٌ٘بف ٗٔبيع ٝ يب ظؼ ِٜٓت ٓوؽؼ ٗكجت ثٚ زٌْ اُٝيٚ اػتؽاٌ ٗ٘ٔبيع زٌْ اُٝيٚ ػي٘بً هطؼي ٓسكٞة 

 ٓي نٞظ.) ٓؽخغ تهطيى ؿيؽ ٓٞخٚ ثٞظٕ ًٔيتٚ اُٗجبِي اقت.(

تجًؽٙ: ؼئيف ظاٗهگبٙ ٓي تٞاٗع ث٘ب ثٚ تهطيى ٝ ظؼ يٞؼت يعٝؼ زٌْ اُٝيٚ ٝ ػعّ اػتؽاٌ ظاٗهدٞ 

 ت ٓوؽؼ، ٗكجت ثٚ تهٌيَ خِكٚ نٞؼاي تدعيع ٗظؽ ثب ٛعف ؼػبيت زوٞم ظاٗهدٞ اهعاّ ً٘ع.ظؼ ِٜٓ

تٔؽظ ظاٗهدٞ اؾ پػيؽل ٝ ؼاي ازٌبّ ٝ ظقتٞؼاتي ًٚ نٞؼاي اُٗجبِي يبظؼ ٓي ً٘ع يب تٌؽاؼ  -4ٓبظٙ

ٝ پف ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ پيم ثي٘ي ٗهعٙ اٗع(، تطِق ٓسكٞة نعٙ  1اؾ ثطم  2تطِق ) ظؼ ٓٞاؼظي ًٚ ظؼ ٓبظٙ 

 اؾ ؼقيعگي ظؼ نٞؼاي ثعٝي ٓي تٞاٗع ٓٞخت يعٝؼ زٌْ خعيع نٞظ.

ظؼ ٓٞؼظ يي تطِق، يب تهعيع ت٘جيٚ  1اؾ ثطم  1ٓبظٙ  12تب 9تجًؽٙ: اػٔبٍ ٓدعظ ت٘جيٜبت َٓٞٞع ث٘عٛبي 

اؾ ايٖ ٓبظٙ ثٚ پيهٜ٘بظ ظاٗهگبٙ ٝ تبييع نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي تطليق يٞؼت ٓي  20تب  13ثٚ ث٘عٛبي 

 گيؽظ.

نٞؼاٛبي اُٗجبِي ثعٝي يب تدعيع ٗظؽ ٓي تٞاٗ٘ع ثعٝاً يب پف اؾ يعٝؼ زٌْ تدعيعٗظؽ، ٓطبثن ثب  -5ظٙٓب

 آييٖ ٗبٓٚ ٗكجت ثٚ تؼِين ازٌبّ يبظؼ نعٙ اهعاّ ً٘٘ع. 7ٓبظٙ  8تجًؽٙ 

ظؼيٞؼت ت٘جيٚ ٝ ايالذ ؼكتبؼ ظاٗهدٞي ٓتطِق پف اؾ ِي ٓؽازَ تدعيع ٗظؽ ٝ يعٝؼ زٌْ  -6ٓبظٙ

گبٙ ٓي تٞاٗع ث٘ب ثٚ تهطيى اؾ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي تطليق ظؼ زٌْ يبظؼٙ ؼا هطؼي ؼئيف ظاٗه

 ظؼضٞاقت ٗٔبيع.

ث٘ب ثٚ ظؼضٞاقت ظاٗهدٞ ٝ تهطيى نٞؼاي تدعيع ٗظؽ ظاٗهگبٙ، نٞؼاي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ ٓي  -7ٓبظٙ

ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ  1ٓبظٙ 10تب4تٞاٗع ظؼ پبيبٕ تسًيَ ظاٗهدٞ ٗكجت ثٚ آسبء آثبؼ ت٘جيٜبت ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي 

ثٚ ثؼع، ظؼ يٞؼت ظؼضٞاقت ظاٗهدٞ، نٞؼاي ٓؽًؿي  11اهعاّ ٗٔبيع. ظؼ ٓٞؼظ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي 

 اُٗجبِي ٓي تٞاٗع ثب ٗظؽ ظاٗهگبٙ ٗكجت ثٚ آسبء آثبؼ زٌْ اؾ پؽٝٗعٙ ظاٗهدٞ ٓٞاكوت ٗٔبيع.

يَ ضٞظ ثٚ ضٞظ آسبء ٓي ٝ ٗيؿ ازٌبّ تؼِيوي ظؼ پبيبٕ تسً 3تب1تجًؽٙ: ازٌبّ ٓ٘طجن ثؽ ت٘جيٜبت ث٘عٛبي 

 نٞٗع ٝ آسبء اثؽ آٜٗب ٗيبؾ ثٚ ٓٞاكوت نٞؼاي تدعيع ٗظؽ يب ٓؽًؿي ٗعاؼظ.



 ساير مىارد -4بخش

ؼقيعگي ثٚ ظؼضٞاقت اًٗؽاف، ٓئٜبٗي يب اٗتوبُي إٓ ظقتٚ اؾ ظاٗهدٞيبٕ ًٚ پؽٝٗعٙ تطِلهبٕ ظؼ  -1ٓبظٙ

ؼقيعگي ٓي ثبنع يب اخؽاي ازٌبّ  نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهگبٙ يب نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ظؼ ظقت

اُٗجبِي يبظؼ نعٙ ظؼ ضًٞو آٗبٕ ثٚ اٗدبّ ٗؽقيعٙ اقت ، ِٓ٘ٞ ثٚ ٓٞاكوت ٝ اػالّ ٗظؽ هطؼي إٓ 

 نٞؼا اقت.

تجًؽٙ: ؼئيف ظاٗهگبٙ ٓي تٞاٗع ظؼ يٞؼت ػعّ زُٞؼ ظاٗهدٞ ثؽاي تلٜيْ اتٜبّ يب اقتٌ٘بف اؾ ظؼيبكت يب 

ٓٞؾني ٝي اػْ اؾ ثجت ٗبّ ٝ كؽاؿت اؾ تسًيَ ٝ ٓبٗ٘ع إٓ ؼا تب اخؽاي ازٌبّ اُٗجبِي، ًِيٚ ػِٔيبت آ

 زُٞؼ ٝي ٝ تٌٔيَ ٓؽازَ ؼقيعگي ٓتٞهق ً٘ع.

ؼقيعگي ثٚ تطِلبت ظاٗهدٞيبٕ ثٞؼقيٚ ٗيؽٝٛبي ٓكِر ًٚ ظؾ ظاٗهگبٜٛبي ؿيؽ ٝاثكتٚ ثٚ تسًيَ  -2ٓبظٙ

 ٓهـٍٞ ٓي ثبنع زكت ٓٞؼظ ثٚ ػٜعٙ نٞؼاٛبي اُٗجبِي ظاٗهدٞيبٕ اقت.

ظؼ يٞؼتي ًٚ ظاٗهدٞيي ِجن ٗظؽ نٞؼاي ٓؽًؿي اُٗجبِي ثٚ تـييؽ ٓسَ تسًيَ ٓسٌّٞ نعٙ  -3ٓبظٙ

 ثبنع ظاٗهگبٙ ٓوًع ٓٞظق ثٚ پػيؽل ظاٗهدٞ اقت.

ظاٗهدٞيبٕ ًِيٚ ظاٗهگبٙ ٛبي تبثغ ٝؾاؼت ػِّٞ، تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي ٝ ٝؾاؼت ثٜعانت،: ظؼٓبٕ ٝ  -4ٓبظٙ

ًبؼثؽظي ٓهٍٔٞ آييٖ ٗبٓٚ  -آٓٞؾل پؿنٌي، اػْ اؾ ظُٝتي، پيبّ ٗٞؼ، ؿيؽ اٗتلبػي ٝ ٓإقكبت ػِٔي

 اُٗجبِي ٝ ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ ٝ ظاٗهگبٙ ٛبي ٓؿثٞؼ ِٓؿّ ثٚ اخؽاي ٓلبظ إٓ ٛكت٘ع.

ًؽٙ: ظاٗهدٞيبٕ نبؿَ ثٚ تسًيَ ظ ؼظاٗهگبٙ ٛب، ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ ٓؽاًؿ آٓٞؾني ٝاثكتٚ ثٚ ٜٗبظٛبي تج

ضبؼج اؾ ٝؾاؼتيٖ ٓبٗ٘ع قبيؽ ٝؾاؼتطبٗٚ ٛب، ٓهٍٔٞ ايٖ آييٖ ٗبٓٚ ٛكت٘ع ٝ چ٘بٗچٚ تؼبؼَي ثيٖ آييٖ ٗبٓٚ 

يْ ٜٗبيي ثٚ نٞؼاي ٓؽًؿي ٛبي ظاضِي إٓ ظاٗهگبٙ ٛب ٝ ايٖ آييٖ ٗبٓٚ ثٞخٞظ آيع، َٓٞٞع ثؽاي اتطبغ تًٔ

 اؼخبع نعٙ ٝ زٌْ نٞؼاي ٓؽًؿي ٝؾاؼتيٖ الؾّ االخؽاقت.

ثٚ  1/5/84تجًؽٙ ظؼ تبؼيص  26ٓبظٙ ٝ  25ثطم ظؼ ٓدٔٞع نبَٓ  4ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ ظؼ يي ٓوعٓٚ ٝ 

تًٞيت ٝؾؼاي ػِّٞ، تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي ٝ ثٜعانت، ظؼٓبٕ ٝ آٓٞؾل پؿنٌي ؼقيع ٝ اؾ تبؼيص تًٞيت 

 ًٓٞثبت ٝ ثطه٘بٓٚ ٛبي ٓـبيؽ ثب إٓ، كبهع اػتجبؼ اقت. ايٖ نيٞٙ ٗبٓٚ ًِيٚٝ اثالؽ 

 


