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سبظٔبٖ حفبؽت ٔحیظ ظیست
ٞیئت ٚظیطاٖ زض جّسٛٔ ٝضخ  1354/12/3ثٙب ث ٝپیطٟٙبز ضٕبضٛٔ 94 - 2092 ٜضخ  1354/10/3سبظٔبٖ حفبؽت ٔحیظ
ظیست ث ٝاستٙبز ٔبز 21 ٜلب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست آئیٗ ٘بٔ ٝاجطائی لب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ضا ثٝ
ضطح ظیط تػٛیت ٕ٘ٛز٘س :
فػُ ا - َٚتقبضیف
ٔبز - 1 ٜسبظٔبٖ حفبؽت ٔحیظ ظیست  ٚضٛضایقبِی حفبؽت ٔحیظ ظیست زض ایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝثتطتیت سبظٔبٖ  ٚضٛضایقبِی
ٔیط٘ٛس .
٘بٔیسٜ
ٔبز - 2 ٜپبضن ّٔی ثٔ ٝحسٚز ٜای اظ ٔٙب ثـ عجیقی وطٛض افٓ اظ جٔ ٚ ٍُٙطتـ  ٚثیطٞ ٝبی عجیقی  ٚاضاضی جٍّٙی  ٚزضت ٚ
آة  ٚوٞٛستبٖ اعالق ٔیطٛز وٕ٘ ٝبیبٍ٘ط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثطجست ٝای اظ ٔؾبٞط عجیقی ایطاٖ ثبضس  ٚثٕٙؾٛض حفؼ ٕٞیطٍی ٚضـ
ظ٘سٌی  ٚعجیقی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ایجبز ٔحیظ ٔٙبست ثطای تىثیط  ٚپطٚضش جب٘ٛضاٖ ٚحطی  ٚضضس ضستٙیٟب زض ضطایظ وبٔال
عجیقی تحت حفبؽت لطاض ٔیٍیطز .
ٔبز - 3 ٜآثبض عجیقی ّٔی فجبضت اظ پسیسٞ ٜبی ٕ٘٘ ٚ ٝ٘ٛبزض ٌیبٞی یب حیٛا٘ی یب اضىبَ یب ٔٙبؽط وٓ ٘ؾیط  ٚویفیبت ٚیژٜ
عجیقی ظٔیٗ یب زضذتبٖ وٟٙسبَ یبزٌبض تبضیری ٔیجبضس و ٝثب ٔٙؾٛض زاضتٗ ٔحسٚزٔ ٜتٙبسجی تحت حفبؽت لطاض ٔیٍیطز .
ٔبز - 4 ٜپٙبٍٞب ٜحیبت ٚحص ثٔ ٝحسٚز ٜای اظ ٔٙبثـ عجیقی وطٛض افٓ اظ جٔ ٚ ٍُٙطتـ  ٚزضت  ٚآة  ٚوٞٛستبٖ اعالق ٔی
ضٛز و ٝزاضای ظیستٍبٟٞبی عجیقی ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛضطایظ الّیٕی ذبظ ثطای جب٘ٛضاٖ ٚحطی ثٛز ٚ ٜثٕٙؾٛض حفؼ  ٚیب احیبء ایٗ
ظیستٍبٟٞب تحت حفبؽت لطاض ٔیٍیطز .
ٔبزٙٔ - 5 ٜغم ٝحفبؽت ضس ٜثٔ ٝحسٚز ٜای اظٔٙبثـ عجیقی وطٛض افٓ اظ جٔ ٚ ٍُٙطتـ  ٚزضت  ٚآة  ٚوٞٛستبٖ اعالق
ٔیطٛز و ٝاظ ِحبػ ضطٚضت حفؼ  ٚتىثیط ٘سُ جب٘ٛضاٖ ٚحطی یب حفؼ ضستٙیٟب ٚ ٚضـ عجیقی آٖ زاضای إٞیت ذبغی ثٛزٜ
 ٚتحت حفبؽت لطاض ٔیٍیطز .
فػُ زٔ - ْٚمطضات ٔطثٛط ث ٝپبضوٟبی ّٔی  -آثبض عجیقی ّٔی  -پٙبٍٞب ٜحیبت ٚحص ٙٔ ٚبعك حفبؽت ضسٜ
ٔبزٞ - 6 ٜط ٌ ٝ٘ٛپیطٟٙبز ثطای تقییٗ ٔصوٛض زض ثٙس اِف ٔبز 3 ٜلب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ث ٝپیطٟٙبز سبظٔبٖ ٚ
ثب ضفبیت ضطایظ شیُ غٛضت ٔیٍیطز :
اِف ٔ -طرع ٕ٘ٛزٖ حسٚز زلیك ٔٙغمٛٔ ٝضز ٘ؾط  ٚاضائ٘ ٝمط ٝآٖ زض ٔمیبس ٔٙبست .
ة  -تٛجی ٝپیطٟٙبز  ٚتغجیك ٚضـ عجیقی ٔٙغم ٝپیطٟٙبزی ثب تقبضیف ٔطثٛط ثٟط ٔٙغم. ٝ
ٔبز - 7 ٜتیطا٘ساظی  ٚضىبض زض پبضوٟبی ّٔی ٕٔٛٙؿ است .زض ٔٛاضز استثٙبئی ؤ ٝمتضیبت حفؼ ٘سُ جب٘ٛضاٖ ٚحطی ایجبة
ٕ٘بیس سبظٔبٖ ٔیتٛا٘س تٛسظ ٔبٔٛضیٗ ذٛز ثط حست ٔٛضز السأبت الظْ ٔقٕ َٛزاضز .
ٔبز - 8 ٜتقّیف احطبْ  ٚلغـ اضجبض  ٚثٛت ٝوٙی  ٚثغٛض وّی ٞط فّٕی وٛٔ ٝجت اظ ثیٗ ضفتٗ ضستٙیٟب ثبضس زض پبضوٟبی ّٔی
 ٚآثبض عجیقی ّٔی ٕٔٛٙؿ است .زض ٔٛاضز ضطٚضی ثٕٙؾٛض حفؼ حیبت ج ٚ ٍُٙثٟسبظی پبضوٟبی ّٔی  ٚآثبض عجیقی ّٔی یب
ٔغبِقبت فّٕی  ٚظٔیٗ ضٙبسی ٔجبظ ثط حست ٔٛضز ثب ضفبیت ٔمطضات لب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟط ٜثطزاضی اظ جٍّٟٙب ٔ ٚطاتـ تٛسظ
سبظٔبٖ جٍّٟٙب ٔ ٚطاتـ وطٛض  ٚیب سبظٔبٖ حفبؽت ٔحیظ ظیست  ٚیب ٔٛسس ٚ ٝیب ضرع شیطثظ الساْ ذٛاٞس ضس .
تجػط - ٜاحطبْ ٚاضز ضس ٜزض پبضوٟبی ّٔی  ٚآثبض عجیقی ّٔی تٛسظ ٔبٔٛضیٗ سبظٔبٖ اظ ایٗ ٔٙبعك اذطاج ٔ ٚسئٔ َٛطثٛط
عجك ٔمطضات تحت تقمیت لطاض ذٛاٞس ٌطفت .
ٔبز - 9 ٜتجسیس یب تٕسیس پطٚا٘ٞ ٝبی اوتطبف  ٚثٟط ٜثطزاضی غبزض ٜثطای ٔقبزٖ ٚالـ زض پبضوٟبی ّٔی  ٚآثبض عجیقی ّٔی
ٔیجبضس .
ٕٔٛٙؿ
ٔبزٚ - 10 ٜضٚز ثٕٙبعك ٔصوٛض زض ثٙس اِف ٔبز 3 ٜلب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست  ٚفجٛض اظ آٟ٘ب ثبستثٙبی جبزٞ ٜبی
فٕٔٛی تبثـ زستٛضاِقُٕ سبظٔبٖ ذٛاٞس ثٛز .

ٔبز - 11 ٜلغـ اضجبض  ٚثٛت ٝوٙی  ٚذبضظ٘ی  ٚشغبَ ٌیطی  ٚثغٛض وّی ٞط فّٕی وٛٔ ٝجت اظ ثیٗ ضفتٗ ضستٙیٟب ضٛز زض
پٙبٍٞبٟٞبی حیبت ٚحص ٙٔ ٚبعك حفبؽت ضس ٜو ٝاضاضی آٖ ٔتقّك ث ٝزِٚت ثبضس ثس ٖٚاجبظٕٛٙٔ ٜؿ است .
تجػط - 1 ٜاجطای عطحٟبی ٔجبظ غٙقتی ٔ ٚقس٘ی زض پٙبٍٞبٟٞبی حیبت ٚحص ٙٔ ٚبعك حفبؽت ضس ٜثب ضفبیت ٔمطضات
ٔطثٛط اظ ضٕ َٛایٗ ٔبزٔ ٜستثٙی است .
تجػط - 2 ٜتقّیف احطبْ اظ ِحبػ وٕیت  ٚویفیت زض پٙبٍٞبٟٞبی حیبت ٚحص ٙٔ ٚبعك حفبؽت ضس ٜتبثـ ضٛاثغی است وٝ
ثب تٛافك سبظٔبٖ جٍّٟٙب ٔ ٚطاتـ وطٛض  ٚسبظٔبٖ تٟی ٝذٛاٞس ضس .
تجػطٚ - 3 ٜضٚز  ٚتقّیف احطبْ ثس ٖٚپطٚا٘ ٝیب ظایس ثط پطٚا٘ ٝزض پٙبٍٞبٟٞبی حیبت ٚحص ٙٔ ٚبعك حفبؽت ضس ٜثطذالف
ٔمطضات ٔٛضٛؿ ایٗ ٔبزٕٛٙٔ ٜؿ ٔیجبضس ای ٍٝ٘ٛٙاحطبْ تٛسظ ٔبٔٛضیٗ سبظٔبٖ اظ ٔٙغم ٝاذطاج  ٚثب ٔسئٔ َٛطثٛط عجك
ٔمطضات فُٕ ذٛاٞس ضس .
ٔبزٚ - 12 ٜظاضترب٘ٞ ٝب ٛٔ ٚسسبت  ٚضطوتٟبی زِٚتی ثب ٔٛافمت سبظٔبٖ ٔجبظ٘س ٔغبِقبت  ٚثطضسیٟبی  ٚفّٕیبت ٔٛضز ٘یبظ ضا
زض حسٚز ٚؽبئف لب٘٘ٛی ذبظ ذٛز زض ٔٙبعك ٔصوٛض زض ثٙس اِف ٔبز 3 ٜلب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ا٘جبْ زٙٞس .
فػُ سٔ - ْٛمطضات ٔطثٛط ثبجطای ٔٛاز  20 . 19لب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست
ٔبز - 13 ٜحسٚز ٔٙبعك ٔصوٛض زض ٔٛاز  20 ٚ 19لب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست تٛسظ ضٛضایقبِی تقییٗ  ٚاظ عطف
سبظٔبٖ آٌٟی ذٛاٞس ضس .
ٔبز - 14 ٜتقییٗ ٔٙبعك ٔٛضٛؿ ٔبز 19 ٜلب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ٔٛٙط ثحػ َٛحسالُ یىی اظ ضطایظ ٚ
ضٛاثظ شیُ ٔیجبضس :
اِف ٚ -جٛز یه یب چٙس ٔٙجـ ِٔٛس آِٛزٌی زض ٔٙغم ٝؤ ٝحیظ ضا آِٛز ٚ ٜیب زض ٔقطؼ آِٛزٌی لطاض ٔی زٞس .
ة  -ثسجت فقبِیتٟبی ٔرتّف ا٘سب٘ی اظ لجی ُ غٙقتی  ٚوطبٚضظی  ٚتجبضی اثطات ٘بٔغّٛة یب زٌطٌ٘ٛی زض ٔحیظ ظیست  ٚیب
ٚضـ عجیقی ٔٙغم ٝحبغُ ضس ٜیب زض ٔقطؼ ای ٍٝ٘ٛٙذغطات لطاض ٌطفت ٝثبضس .
ج ٚ -جٛز ٔطاوع جٕقیتی زض ٔٙغم ٚ ٝضطٚضت پیطٍیطی اظ ایجبز آِٛزٌیٟبی ٔضط ث ٝثٟساضت  ٚسالٔت ٔطزْ .
ز  -لطاض زاضتٗ یه یب چٙس پبضن ّٔی یب آثبض عجیقی ّٔی یب پٙبٍٞب ٜحیبت ٚحص  ٚیب ٔٙغم ٝحفبؽت ضس ٜزض جٛاض یب زاذُ
ٔٙغم ٝثٕٙؾٛض پیطٍیطی اظ زیٍطٌ٘ٛی  ٚترطیت ٚضـ ذبظ عجیقی ٔٙبعك چٟبضٌب٘ٔ ٝصوٛض .
ٔبز - 15 ٜاحطاظ ٞط یه اظ ضطایظ  ٚضٛاثظ ٔٛضٛؿ ٔبز 14 ٜایٗ آئیٗ ٘بٔ ٝثب سبظٔبٖ ٔیجبضس .
ٔبز - 16 ٜپس اظ الظْ االجطا ضسٖ ٔمطضات ٔٛاز  12 ٚ 11لب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست زض غٛضتیى ٝغبحت یب
ٔسئ َٛوبضذب٘ ٚ ٝیب وبضٌبٞی وٛٔ ٝججبت آِٛزٌی ٔحیظ ظیست ضا فطأ ٓٞیٕٙبیس ثب زالئُ ٔ ٚساضن لبثُ لج َٛسبظٔبٖ اثجبت
ٕ٘بیس و ٝؽطف ّٟٔت ٔمطض زض اذغبض سبظٔبٖ ضفـ آِٛزٌی فّٕی ٕ٘یجبضس سبظٔبٖ ٔجبظ است فمظ ثطای یىجبض ّٟٔت اضبفی
ثطای ای ٍٝ٘ٛٙوبضذب٘جبت  ٚوبضٌبٟٞب لبئُ ضٛز .
ٔبزٔ - 17 ٜحٕٛ٘ َٛزٖ اجطای ٔمطضات ٔٛاز  13 12 ٚ 11لب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ثطٟطزاضیٟب ثب ٞط سبظٔبٖ
زِٚتی شیطثظ زض غٛضتی أىبٖ پصیط است و ٝلجال ٔٙبعك ٔٛضز ٘ؾط عجك ٔبز 19 ٜلب٘ٔ ٖٛصوٛض تقییٗ  ٚافالْ ضس ٜثبضس .
ٔبز - 18 ٜزض غٛضتیى ٝثبستٙبز ٔبز 20 ٜلب٘ ٖٛحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست اجطای لسٕتی اظ ٚؽبیف  ٚاذتیبضات سبظٔبٖ
٘سجت ثبجطای ٔٛاز  13 ٚ 12 ٚ 11لب٘ٔ ٖٛصوٛض ثطٟطزاضیٟب  ٚیب ٞط سبظٔبٖ زِٚتی شیطثظ ٔحٌ َٛطزز .سبظٔبٖ ٔطاتت ضا ثط
حست ٔٛضز وتجب ثٕطاجـ ٔطثٛط افالْ ذٛاٞس زاضت .
ٔبزٚ - 19 ٜؽبئف  ٚاذتیبضاتی و ٝعجك ٔبز 18 ٜایٗ آئیٙٙبٔ ٝث ٝضٟطزاضیٟب یب سبظٔبٟ٘بی شیطثظ زِٚتی ٔحٔ َٛیٍطزز ثبیس ثغٛض
تفىیه تقییٗ ٔ ٚطرع ضس ٜثبضس .
فػُ چٟبضْ  -ضٛضایقبِی حفبؽت ٔحیظ ظیست
ٔبز - 20 ٜزفٛت ثطای تطىیُ جّسبت ضٛضایقبِی پس اظ ٔٛافمت ضئیس ضٛضا تٛسظ زثیط ضٛضا ثقُٕ ٔی آیس .ضسٕیت جّسبت
ضٛضایقبِی ٔٛو َٛثحضٛض الالُ ز٘ ٜفط اظ افضبء ٔیجبضس .تػٕیٕبت ضٛضایقبِی ثب ضای ٔٛافك حسالُ ٞطت ٘فط اظ افضبی حبضط
زض جّس ٝلغقی است .

ٔبز - 21 ٜوّی ٝأٛض ازاضی ض ٛضایقبِی تٛسظ زثیطذب٘ ٝضٛضا و ٝظیط ٘ؾط ضئیس وبضوٙبٖ سبظٔبٖ تٛسظ ضئیس سبظٔبٖ ا٘تربة
ٔیط٘ٛس .
ضطح ٚؽبئف زثیطذب٘ ٝضٛضایقبِی ث ٝپیطٟٙبز ضئیس سبظٔبٖ ث ٝتػٛیت ضٛضایقبِی ذٛاٞس ضسیس .
فػُ پٙجٓ ٔ -مطضات اجطای ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظش حفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست
ٔبز - 22 ٜسبظٔ بٖ ثٕٙؾٛض تٛٙیط ٞ ٚسایت افىبض فٕٔٛی زض ظٔی ٝٙحفؼ  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظضی ذبغی
تٙؾیٓ  ٚثٕطحّ ٝاجطا ذٛاٞس ٌصاضت .
ٔبز - 23 ٜسبظٔبٖ تطتیجی اتربش ذٛاٞس ٕ٘ٛز و ٝثب ٕٞىبضی ٔطاجـ شیطثظ زض ثط٘بٔٞ ٝبی زضسی زٚضٞ ٜبی اثتسائی  -ضإٙٞبئی
 ٔتٛسظ  ٚفبِی ٔسبئُ ٔطثٛط ثّع٘ ٚ ْٚح ٜٛحفؼ  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ٌٙجب٘یس ٜضٛز .ٔبز - 24 ٜسبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ثب تػٛیت ضٛضایقبِی  ٚوست اجبظ ٜاظ ٔطاجـ لب٘٘ٛی ٔطثٛط جٟت آٔٛظش ٔٛسسبت  ٚآٔٛظضٍبٟٞبی
ذبغی زض ظٔی ٝٙحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست زایط ٕ٘بیس .
ٔبز - 25 ٜسبظٔبٖ ٔیتٛا٘س زض غٛضت ز ضذٛاست سبظٔبٟ٘ب ٛٔ ٚسسبت وطٛض افٓ اظ زِٚتی  ٚذػٛغی زض ظٔی ٝٙآٔٛظش وبضوٙبٖ
آٟ٘ب ٘سجت ث ٝتٟی ٚ ٝتٙؾیٓ  ٚاجطای ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظضی ٔطثٛط ثٔ ٝسبئُ حفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست الساْ ٕ٘بیس .
ٔبز - 26 ٜثٕٙؾٛض جّت ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔترػع سبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ث ٝزا٘طجٛیبٖ ثطجست ٝایطا٘ی و ٝزض زا٘طٍبٞ ٜب ٛٔ ٚسسبت
فبِی آٔٛظش زاذُ یب ذبضج اظ وطٛض زض ضضتٞ ٝبی ٔٛضز ٘یبظ سبظٔبٖ ثتحػیُ اضتغبَ زاض٘س ثب تٛج ٝثمب٘ ٖٛتبٔیٗ ٚسبئُ ٚ
أىب٘بت اعفبَ  ٚجٛا٘بٖ ایطا٘ی ٔػٛة ٔطزازٔب ٚ 1353 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝاجطائی آٖ سبال٘ ٝتقسازی ثٛضس تحػیّی اذتػبظ زٞس .
فػُ ضطٓ ٌ -بضز ٔحیظ ظیست
ٔبزٌ - 27 ٜبضز ٔحیظ ظیست ٔتطىُ است اظ ٔحیظ ثبٖ  ٚضىبضثبٖ وٞ ٝط یه زاضای زضجبت  ٚفالئٓ ٔطرػی ٔیجبضٙس .
ٔبزٌ - 28 ٜبضز ٔحیظ ظیست زاضای ٔتحساِطىُ  ٚتجٟیعات الظْ ٔیجبضس .
ٔبزٛ٘ - 29 ٜؿ ِجبس  ٚتجٟیعات  ٚفالئٓ ٘ ٚطب٘یٟبی تطٛیمی ٌبضز ٔحیظ ظیست تٛسظ سبظٔبٖ تقییٗ ذٛاٞس ضس .
ٔبز - 30 ٜوّی ٝأٛض استرسأی ٌبضز ٔحیظ ظیست اظ لجیُ تقیٗ زضجبت ضطایظ اضتمبء ٔ ٚمطضات ا٘ضجبعی زض آئیٗ ٘بٔٝ
استرسأی تقییٗ ذٛاٞس ضس .
ٔبز - 31 ٜزستٛضاِقُٕ ذسٔتی ٔحیظ ظیست تٛسظ تٟی ٚ ٝثٕٛلـ اجطاء ٌصاضز ٜضس .
ٔبز - 32 ٜافطاز ٌبضز ٔحیظ ظیست ث ٝسالح ٔٙبسجی وٛ٘ ٝؿ آٖ ثب ٔٛافمت ٚظاضت ج ًٙتقییٗ ٔیطٛز ٔجٟع ٔیٍطز٘س .
ٔبز - 33 ٜسبظٔبٖ ٔىّف است زٚضٞ ٜبی آٔٛظضی الظْ ثطای ٔبٔٛضیٙی و ٝثبیس زض ٌبضز ٔحظ ظیست ا٘جبْ ٚؽیفٕ٘ ٝبیٙس زائط
وٙس .
ٔبز - 34 ٜزض غٛضتیى ٝاجطای لسٕتٟبئی اظ ٔمطضات ایٗ فػُ ٔستّعْ وست ٔٛافمت ستبز ثعضي اضتطتبضاٖ ثبضس یب ظٔبٖ زض
ایٗ ظٔی ٝٙالساْ ذٛاٞس وطز .
فػُ ٞفتٓ ٔ -مطضات ٔطثٛط ثجبغٟبی ٚحص ٛٔ ٚظّٔ ٜی تبضید عجیقی
ٔبز - 35 ٜایجبز ثبك ٚحص زض ٞط یه اظ ٘مبط وطٛض ٔستّعْ تحػیُ پطٚا٘ ٝاظ سبظٔبٖ ٔیجبضس .ضٛاثظ ٔ ٚمطضات ٔطثٛط ث ٝثبك
ٞب ی ٚحص تٛسظ سبظٔبٖ تقییٗ ذٛاٞس ضس .غبحجبٖ یب ٔسئٛالٖ ثبغٟبی ٚحص ٔٛجٛز ٔىّف ث ٝزضیبفت پطٚا٘ ٚ ٝضفبیت
ضٛاثظ ٔ ٚمطضات ٔطثٛط ٔیجبضٙس .
ٔبز - 36 ٜسبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ثطای ایجبز ثبك ٚحص ثب ضٟطزاضی ٞب ٔطبضوت ٕٞ ٚىبضی ٕ٘بیس .
ٔبز - 37 ٜسبظٔبٖ ٘سجت ث ٝایجبز ٔٛظّٔ ٜی تبضید عجیقی ایطاٖ زض تٟطاٖ الساْ  ٚزض غٛضت ِع ْٚضقجی ٘یع زض ٘مبط ٔٙبست
وطٛض تبسیس ذٛاٞس ٕ٘ٛز .
ٔبز - 38 ٜثٕٙؾٛض تىٕیُ ٔٛظّٔ ٜی تبضید عجیقی ایطاٖ ضٛاثظ ظیط زض ٔٛضز جٕـ آٚضی  ٚحفؼ فسیّٟب  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٚ
ٌیبٞبٖ زٚضٞ ٜبی پیطیٗ ٔمطض ٔیٍطزز :
اِف ٞ -ط ضرػی و ٝاظ ٚجٛز فسیّٟب  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٌ ٚیبٞبٖ زٚضٞ ٜبی پیطیٗ زض ٞط ٘مغ ٝاظ وطٛض ٔغّـ یب آثبضی اظ آٟ٘ب
وطف یب ثسست آٚضز زض لجبَ تحٛیُ  ٚاضائ ٝآٖ ث ٝسبظٔبٖ چٙب٘چ ٝاظ ٘ؾط فّٕی حبئع إٞیت ثبضس جبیعٔ ٜتٙبسجی زضیبفت
زاضت .
ذٛاٞس

ة  -غسٚض فسیّٟب  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٌ ٚی بٞبٖ زٚضٞ ٜبی پیطیٗ اظ ایطاٖ تبثـ ضٛاثغی است و ٝسبظٔبٖ ٚ ٚظاضت فطٙٞ ٚ ًٙٞط
 ٚسبظٔبٖ ظٔیٗ ضٙبسی وطٛض تقییٗ ٔیٕٙبیٙس .
ج  -سبظٔبٖ ثب ضفبیت ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝحفبؽت آثبض تبضیری  ٚثبستب٘ی  ٚحفؼ حمٛق اضربظ ٔجبظ است ثٕٙؾٛض وطف ٚ
ٌطزآٚضی فسیّٟب  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٌ ٚی بٞبٖ زٚضاٖ پیطیٗ ٞط یه اظ ٔٙبعك وطٛض ضا ثطضسی  ٚحفبضی  ٚزض غٛضت ِع ْٚضٕٗ
تقییٗ حسٚز  ٚافالْ ٔطاتت حفؼ ٍ٘ ٚبٞساضی ٕ٘بیس .
ٔبزٚ - 39 ٜظاضترب٘ٞ ٝب ٛٔ ٚسسبت  ٚضطوتٟبی زِٚتی ٚ ٚاثست ٝثسِٚت زض غٛضتیى ٝزض اجطای ٚؽبئف  ٚعطحٟبی ذٛز
ثٕٙبعمی و ٝزاضای آثبضی اظ فسیّٟب  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٌ ٚیبٞبٖ زٚضاٖ پیطیٗ ثبضٙس ثطذٛضز ٕ٘بیٙس ٔطاتت ضا ث ٝسبظٔبٖ افالْ ٚ
زض ٔٛضز حفؼ  ٚجٕـ آٚضی ای ٍٝ٘ٛٙآثبض و ٝزاضای اضظش فّٕی ثبضٙس ثب سبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتططیه ٔسبفی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .
ٔبز - 40 ٜسبظٔبٖ ٔجبظ است ثٕٙؾٛض تىٕیُ ٔٛظّٔ ٜی تبضید عجیقی ایطاٖ ثب ٔٛسسبت ٔطبث ٝذبضجی  ٚثیٗ إِّّی زض ظٔیٝٙ
ٕٞىبضیٟبی فّٕی  ٚفٙی ٔ ٚجبزِ ٝفسیُ  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٌ ٚیبٞبٖ ثبتػٛیت ضٛضایقبِی لطاضزازٞبی الظْ ٔٙقمس ٕ٘بیس .
ٔبزٚ - 41 ٜظاضترب٘ٞ ٝب ٛٔ ٚسسبت زِٚتی ٚ ٚاثست ٝث ٝزِٚت  ٚزا٘طٍبٟٞب ٛٔ ٚسسبت آٔٛظضی ٛٔ ٚظٞ ٜب زض ٔٛضز اجطای ضٛاثظ
ٔطثٛط ث ٝایٗ فػُ ثب سبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتططیه ٔسبفی ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .
ٔبز - 42 ٜسبظٔبٖ فسیّٟبی  ٚثمبیبی جب٘ٛضاٖ ٌ ٚیبٞبٖ زٚضٞ ٜبی پیطیٗ ضا و ٝزا٘طٍبٟٞب ٛٔ ٚسسبت آٔٛظضی  ٚفّٕی وطٛض
جٟت تحمیمبت  ٚثطضسیٟبی فّٕی ٘یبظ زاض٘س زض غٛضت أىبٖ تبٔیٗ ذٛاٞس ٕ٘ٛز .
فػُ ٞطتٓ  -ثٛزج ٚ ٝأٛض ٔبِی سبظٔبٖ
ٔبز - 43 ٜافتجبضات سبظٔبٖ و ٝثقٛٙاٖ وٕه زض ثٛزج ٝوُ وطٛض ٔٙؾٛض  ٚترػیع زازٔ ٜیطٛز ثط اسبس ثٛزج ٝتفػیّی وٝ
ثتػٛیت ضٛضایقبِی ٔیطسس ثٕػطف ذٛاٞس ضسیس .
ٔبز - 44 ٜتب ظٔب٘یى ٝثٛزج ٝتفػیّی سبظٔبٖ ا ظِحبػ فػٛٔ ٚ َٛاز ث ٝتػٛیت ضٛضایقبِی ٘طسیس ٜاست سبظٔبٖ ٔیتٛا٘س ثب اجبظٜ
ضٛضایقبِی ٞط ٔب ٝٞثٔ ٝیعاٖ یه زٚاظز ٓٞافتجبضات ٔػٛة زض ثٛزج ٝفٕٔٛی وُ وطٛض و ٝترػیع یبفت ٝاست ثٕػطف ٞعیٝٙ
ٞبی ٔطثٛط ضسب٘یس ٚ ٜثطٛضایقبِی ٌعاضش ٕ٘بیس .
ٔبز - 45 ٜسبظٔبٖ اظ ِحبػ ٔقبٔالت تبثـ لب٘ٔ ٖٛحبسجبت فٕٔٛی  ٚآئیٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت زِٚتی ٔیجبضس .
فػُ ٘ٔ - ٟٓتفطلٝ
ٔبز - 46 ٜافغبء جبیع ٜثبضربظ ٛٔ ٚسسبتی و ٝثٙحٛی اظ ا٘حبء ث ٝحفبؽت  ٚثٟسبظی ٔحیظ ظیست ؟؟؟؟ وطز ٜا٘س تبثـ
ٔمطضاتی است و ٝثتػٛیت ضٛضایقبِی ٔیطسس .
ٔبز - 47 ٜسبظٔبٖ زأپعضىی وطٛض زض ظٔی ٝٙوٙتطَ ثیٕبضیٟبی ٚاٌیط ث یٗ جب٘ٛضاٖ ٚحطی  ٚاّٞی  ٚسبیط أٛض ٔطثٛط ثٝ
ثٟساضت حیٛا٘بت عجك ضٛاثغی و ٝتٛسظ ز ٚسبظٔبٖ تٙؾیٓ ٔیطٛز ٕٞىبضیٟبی الظٔ ٝضا ثب سبظٔبٖ ٔقٕ َٛذٛاٞس زاضت .
ٔبز - 48 ٜسبظٔبٖ جٍّٟٙب ٔ ٚطاتـ وطٛض ضٛاثظ ٔصوٛض زض ٔبز 47 ٜضا زض ٔٛضز غسٚض پطٚا٘ ٝتقّیف ٔطافبت  ٚثطحست ٔٛضز زض
تٙؾیٓ  ٚاجطاء ای ٍٝ٘ٛٙضٛاثظ ثب سبظٔبٖ ٕٞىبضی ذٛاٞس ٕ٘ٛز .
اغُ تػٛیجٙبٔ ٝزض زفتط ٘رست ٚظیط است .
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