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 کٕٛأكيْٛ زمٛق اْفبي

 ًِٛة ِدّغ ػِّٛي قبؾِبْ ًٍِ ِزسع

 9989ٔٛاِجؽ  02ثزبؼيص 

 

 مقدمو:
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ زبَؽ، ثبرٛخٗ ثٗ ايٓ 

وٗ ِٓبثك ايٛي اػالَ نعٖ ظؼِٕهٛؼ ًٍِ ِزسع 

ِٕؿٌذ غاري ٚزمٛق خعايي ٔبپػيؽ  رهطيى

ٚثؽاثؽ رّبَ اػُبي ضبٔٛاظٖ ثهؽي اقبـ 

آؾاظي، ػعاٌذ ٚيٍر ظؼخٙبْ اقذ، ثبيبظ 

آٚؼي ايٕىٗ ِؽظِبْ ًٍِ ِزسع ايّبْ نبٔؽا 

ثٗ زمٛق ثٕيبظي ثهؽ ٚاؼؾل ٚ ِٕؿٌذ نطًيذ 

أكبٔي ظؼِٕهٛؼ ًٍِ ِزسع ِدعظًا ربئيع 

وؽظٖ أع ٚرًّيُ گؽفزٗ أع وٗ پيهؽفذ 

زّبػي ٚ ثٙكبؾي ِؼيبؼ ٘بي ؾٔعٖ گي ؼا اخ

ظٕ٘ع،  ظؼچٙبؼ چٛة آؾاظي ٘بي ٚقيؼزؽ گكزؽل

ثب رهطى ايٕىٗ ًٍِ ِزسع ظؼاػالِيُٗ خٙبٔي 

زمٛق ثهؽ ِٚيثبق ٘بي ثيٓ اٌّيٍٍي زمٛق 

ثهؽ رٛافك ّٔٛظٖ ٚاػالَ وؽظٖ اقذ وٗ ٘ؽ 

وكي ثعْٚ ٘يچ ٔٛع رّبيؿي اؾلجيً ٔژاظ، 

ٖ قيبقي ؼٔگ، خٕكيذ، ؾثبْ، ِػ٘ت، ػميع

ٚغيؽ آْ، ضبقزگبٖ اخزّبػي ٍِٚي، ٍِىيذ، 

ِكزسك وٍيٗ زمٛق ِٕعؼج  ،رٌٛع ٚظيگؽ زبالد

ايٕىٗ ظؼ  ظؼآْ اقٕبظ اقذ، ثب يبظ آٚؼي

اػالِيٗ خٙبٔي زمٛق ثهؽ، ًٍِ ِزسع اػالَ 

ِؽالجذ ٚوّه  وؽظٖ اقذ وٗ ْفٌٛيذ ِكزٍؿَ

٘بي ِطًٛو اقذ، ثب اغػبْ ثٗ ايٓ وٗ 

يبظي خبِؼٗ ِٚسيّ ضبٔٛاظٖ ثٗ زيث ػًٕؽ ثٕ

ْجيؼي ؼنع ٚ آقبيم ّ٘ٗ اػُبي خبِؼٗ ٚثٗ 

ضًٛو اْفبي ِيجبيع زّبيذ ٚوّه الؾَ ؼا 

ظؼيبفذ ّٔبيٕع رب ثزٛإٔع ِكئٌٛٚيذ 
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٘بيهبْ ؼا ثٗ يٛؼد وبًِ ظؼظاضً خبِؼٗ 

ثعٚل ثگيؽٔع، ثب رهطيى ايٕىٗ ْفً ثؽاي 

ٚ وبًِ نطًيذ ضٛظ، ِيجبيع  ؼنع ّ٘إٓ٘گ

ٚ ظؼفُبي قؽٚؼ، ظؼيه ِسيّ ضبٔٛاظٖ گي 

گؽظظ،ثبرٛخٗ ثٗ ايٕىٗ  ظٚقزي ٚ رفبُ٘ ثؿؼگ

ْفً ِي ثبيع ثؽاي يه ؾٔع ٖ گي فؽظي 

ظؼخبِؼٗ آِبظٖ نٛظ ِٚٓبثك ثٗ ؼٚزيٗ 

آؼِبٔٙبي اػالَ نعٖ ظؼِٕهٛؼ قبؾِبْ ًٍِ 

ثب ؼٚزيٗ يٍر، نؽف، ثؽظثبؼي،  ِزسع ٚضًٛيبً 

آؾاظي، ثؽاثؽي ٚ ّ٘جكزگي رؽثيذ نٛظ، ثب 

ٚؼد رُب ِيٓ ِؽالجذ ضبو يبظآٚؼي ايٕىٗ َؽ

 9901ثؽاي ْفً ظؼ اػالِيٗ زمٛق ْفً ُِٛؼش 

ٚ ظؼاػالِيٗ خٙبٔي زمٛق ْفً ًِٛة  خٕيٛا

ٔٛاِجؽ  02ِدّغ ػِّٛي ًٍِ ِزسع ثزبؼيص 

غوؽنعٖ اقذ ٚٔيؿ ايٓ َؽٚؼد ظؼاػالِيٗ  9999

خٙبٔي زمٛق ثهؽ، ِيثبق ثيٓ اٌٍٍّي زمٛق 

( 01ٚ 02ِعٔي ٚقيبقي ) ثطًٛو ظؼِبظٖ ٘بي 

ِيثبق ثيٓ اًٌٍّ زمٛق الزًبظي، اخزّبػي 

( ٚظؼِمؽؼاد 92ٚفؽٕ٘گي ) ثطًٛو ظؼِبظٖ 

ٚاقٕبظ ِؽثْٛٗ قبؾِبْ ٘بي رطًًي ٚظضيً 

 ظؼآقبيم وٛظن، ِهطى نعٖ اقذ.

ثب يبظآٚؼي ايٕىٗ ٔظؽ ثٗ اػالِيٗ زمٛق 

ْفً، ْفً ثٗ ظٌيً ػعَ ثٍٛؽ خكّي ٚغٕ٘ي چٗ 

لجً ٚچٗ ثؼع اؾرٌٛع ثٗ زفبظذ ِٚؽالجذ 

ٛو اؾخٍّٗ زّبيذ ٘بي لبٔٛٔي الؾَ ِطً

اززيبج ظاؼظ، ثب يبظ آٚؼي نؽايّ اػالِيٗ 

 ؼاخغ ثٗ ايٛي لبٔٛٔي ٚاخزّبػي ِؽثِٛ

زّبيذ ثٗ ٚثٙجٛظ اْفبي ثٗ ضًٛو ِكبٌٗ ٍِي 

ثٛظْ ٚخٙبٔي ثٛظْ فؽؾٔع ضٛأعٖ گي ٚفؽؾٔع 

گؿيٕي، زع الً ِمؽؼاد ِؼيبؼي قبؾِبْ ًٍِ 

ؼاد پىٓ( ثؽاي اظاؼاد لُبيي ٔٛخٛأبْ )ِمؽ

ٚاػالِيٗ ؼاخغ ثٗ زّبيذ اؾ ؾٔبْ ٚاْفبي 

 آَؽاؼ. ظؼخٕگ ٘بي ِكٍسبٔٗ ٚزبالد

ثب رهطى ايٕىٗ ظؼ رّبَ وهٛؼ ٘بي خٙبْ 

اْفبٌي ٘كزٕع وٗ ظؼنؽايّ قطذ اقزثٕبيي 
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ؾٔعٖ گي ِيىٕٕع ٚايٓ وٗ چٕيٓ اْفبٌي ثٗ 

رٛخٗ ِطًٛو ٔيبؾظاؼٔع،ثب ثٗ زكبة آٚؼظْ 

زي ثؽاي اؼؾل ٘بي فؽٕ٘گي ٚقٕزي ٘ؽ ٍِ

زّبيذ ٚؼنع ّ٘إٓ٘گ ْفً، ثب رهطى اّ٘يذ 

ّ٘ىبؼي ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ظؼثبال ثؽظْ َٚؼيذ 

ؾٔعٖ گي اْفبي ظؼّ٘ٗ وهٛؼ٘ب ٚ ثطًٛو 

 ظؼوهٛؼ٘بي ظؼزبي أىهبف،رٛافك کؽظٔع کٗ:

 

 اٚيثطم 

 :1ماده 
ٔظؽثٗ ِمبيع ايٓ وٕٛأكيْٛ، ْفً ٘ؽ فؽظ ا 

ٔكبٔي اقذ وٗ پبييٓ رؽ اؾ٘يدعٖ قبي لؽاؼ 

انزٗ ثبنع ِگؽ ايٓ وٗ رسذ لبْٔٛ ِٕٓجك ظ

 اوثؽيذ ؾٚظ رؽ ثٗ ثٍٛؽ ثؽقٕع. ثٗ اْفبي،

 :2ماده 

ظٚي ْؽف ايٓ وٕٛأكيْٛ ثبيع زمٛق  .9

ؼا ظؼ لٍّؽٚ زىِٛذ  ِٓؽذ نعٖ ظؼايٓ ِيثبق

ثعْٚ ٘يچ گٛٔٗ رجؼيٍ  نبْ ثؽاي ٘ؽ ْفٍي

ٚيؽف ٔظؽ اؾ ٔژاظ، ؼٔگ، خٕكيذ، ؾثبْ، 

ثكزٗ گي ِػ٘ت، ػمبيع قيبقي ٚغيؽ آْ ٚا

ٚلِٛي، ٍِىيذ،  ٍِي، ضبقزگبٖ اخزّبػي

ِؼٌٍٛيذ ِٚؼيٛثيذ، رٌٛع ٚ ظيگؽ زبالد ضٛظ 

ٚي، ربِيٓ وٕٕع  ْفً، ٚاٌعيٕم ٚيب اٌٚيبي

 ٚثٗ آْ اززؽاَ ثگػاؼٔع.

ظٚي ْؽف ايٓ وٕٛأكيْٛ ثبيع رّبَ العاِبد 

الؾَ ؼا ارطبغ ّٔبيٕع رب ِزيمٓ نٛٔع وٗ 

 ْفً ظؼ ثؽاثؽ ٘ؽٔٛع رجؼيٍ ٚ ِدبؾاد

ثؽاقبـ َٚؼيذ، فؼبٌيزٙب، ٔظؽاد اثؽاؾ نعٖ 

ٚيب ػمبيع ٚاٌعيٓ ْفً، قؽپؽقزبْ ٚيب 

 اػُبي فبِيً ٚي زّبيذ ِيهٛظ.

 :3ماده 

ظؼوٍيٗ العاِبد ِؽثِٛ ثٗ اْفبي چٗ  .9

رٛقّ ٔٙبظ٘بی ؼفبٖ ضًٛيي ٚػِّٛي، ِسبوُ 

ِٚمبِبد اظاؼي رمجً نعٖ ثبنع ٚيب رٛقّ 
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 ِدبِغ لبٔٛٔگػاؼي، ِٕبفغ ػٍيبي ْفً ظؼ

 لعَ اٚي ثبيع ِع ٔظؽ گؽفزٗ نٛظ.

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ِزؼٙع ِيهٛٔع وٗ  .0

ؼا وٗ الؾِٗ ثٙجٛظ  آْ زّبيذ ٚ ِؽالجزي

گي ْفً اقذ، ثب ظؼٔظؽ گؽفزٓ زمٛق ٚ  ؾٔعٖ

ِىٍفيزٙبي ٚاٌعيٓ ْفً، قؽپؽقزبْ لبٔٛٔي ٚ 

ظيگؽ افؽاظي وٗ لبَٔٛٔب ظؼلجبي ٚي ِكٌٛٚيذ 

بيع ظاؼٔع، ربِيٓ وٕٕع ٚثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ث

وٍيٗ العاِبد لبٔٛٔي ٚ اظاؼي الؾَ ؼا ثٗ 

 ػًّ آٚؼٔع.

ظٌٚذ ٘بی ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ِّٓيٓ نٛٔع 

وٗ ٔٙبظ ٘ب، ضعِبد ٚركٙيالري وٗ ِكٛٚي 

ِؽالجذ ٚزّبيذ اْفبي ٘كزٕع ِٚطًٛيُبًً 

ظؼقبزبد ايّٕي ٚيسذ ززًّب ثب ِؼيبؼ ٘بي 

ِؽاخغ ثب وفبيذ ظؼ رؼعاظ  َٚغ نعٖ رٛقّ

ٚ ٔيؿ ٔظبؼد وبفي ِٓبثمذ  ٚاٍ٘يذ وبؼِٕعاْ

 ِيىٕع.

 :4ماده 
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رؼٙع وٕٕع وٗ 

ٚغيؽٖ  وٍيٗ العاِبد ِٕبقت لبٔٛٔي، اظاؼي

اخؽاي زمٛق نٕبضزٗ نعٖ ظؼ  ؼا ثؽاي

وٕٛأكيْٛ زبَؽ ثؼًّ ثيبٚؼٔع. ظؼِٛؼظ 

ظٚي ػُٛ  زمٛق الزًبظي، اخزّبػي ٚفؽٕ٘گي

رب ؼا  ثبيع لجٛي وٕٕع وٗ چٕيٓ العاِبد

 اؾ زع اوثؽ ِٕبثغ ظؼ ظقزؽـ قؽزع اقزفبظٖ

ٚ ظؼيٛؼد ٔيبؾ ظؼچٙبؼ چٛة ّ٘کبؼي ثيٓ 

 اٌٍٍّي أدبَ ثعٕ٘ع.

 :5ماده 
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ِكٌٛٚيزٙبي زمٛق 

ٚيب ظؼ خبيي وٗ لبثً  ٚ ٚظبيف ٚاٌعيٓ

رٓجيك ثبنع اػُبي ضبٔٛاظٖ ٘بي ثبؾ ٚ 

خبِؼٗ) أٓٛؼي وٗ ظؼؼقَٛ ِسٍي پيم ثيٕي 

ٛظ.( قؽپؽقزبْ لبٔٛٔي ٚظيگؽ وكبٔي وٗ ِيه

لبَٔٛٔب ظؼثؽاثؽ ْفً ِكٌٛٚيذ ظاؼٔع، ظؼ 

رٙيٗ ؼّٕ٘ٛظ ثؽاي اقزفبظٖ ْفً اؾ زمٛق 
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ظؼايٓ وٕٛأكيْٛ، اززؽاَ  نٕبضزٗ نعٖ ال

 ثگػاؼٔع.

 :6ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ زك فٓؽي ْفً ثٗ  .9

 ؾٔعٖ گي ؼا ثٗ ؼقّيذ ِيهٕبقٕع.

ضؽيٓ قؽزع ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رب آ

 ِّىٓ ثمب ٚ ؼنع ْفً ؼا رُّيٓ وٕٕع.

 :7ماده 

يه ْفً ثؼع اؾرٌٛع فٛؼَا ثبيع قدً  .9

نٛظ، زك ظاؼظ اؾ ثعٚ رٌٛع ٔبِي ظانزٗ 

ثبنع، يبزت ٘ٛيذ ٍِي گؽظظ ٚرب خبي ِّىٓ، 

زك نٕبضذ ٚاٌعيٓ ضٛظ ٚ ِؽالجذ اؾخبٔت 

 آٔبْ ؼا ظاؼظ.

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع اخؽاي ايٓ زمٛق 

ثٗ لٛأيٓ ٍِي ٚ ظؼچٙبؼ چٛة ؼآِبثك 

اقٕبظ ثيٓ اٌٍٍّي ِؽثِٛ ظؼايٓ ؾِيٕٗ 

رُّيٓ وٕٕع ثطًٛو اگؽ ػىف لُيٗ ِٕدؽ ثٗ 

 ثي ٘ٛيزي ْفً نٛظ.

 :8ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ِزؼٙع ِيهٛٔع وٗ  .9

 ثعْٚ ِعاضٍٗ ؼٔح آٚؼ زك ْفً ؼا ظؼ ٘ٛيزم

ثهّٛي ربثؼيذ ٔبَ ٚٔكت فبِيٍي آٔٓٛؼ وٗ 

 ززؽاَ ثگػاؼٔع.لبْٔٛ ِهطى ِيىٕع، ا

ظؼ خبيي وٗ يه ْفً ثًٛؼد غيؽ لبٔٛٔي اؾ 

ثؼُي ٚيب رّبَ ػٕبيؽ ٘ٛيزم ِسؽَٚ ِيهٛظ، 

ٚزّبيزٙبي  ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع وّىٙب

الؾَ ؼا ثّٕظٛؼ اػبظٖ ٘ؽچٗ ؾٚظ رؽ ٘ٛيذ ٚي 

 رعاؼن ثجيٕٕع.

 : 9ماده 

ِّبٌه ػُٛ ثبيع رُّيٓ وٕٕع وٗ ْفً  .9

ٔطٛا٘ع نع،  ثؽضالف ِيً ٚي اؾ ٚاٌعيٕم خعا

ِگؽ ايٓ وٗ ِمبِبد غيًالذ ِهؽِٚ ثٗ ردعيع 

ٔظؽ لُبيي رًّيُ ثگيؽٔع وٗ ِٓبثك لبْٔٛ ٚ 

ِمؽؼاد لبثً اخؽا، ايٓ خعايي ثؽاي ِٕبفغ 
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رًّيّي ظؼثؼُي  ػٍيبي ْفً َؽٚؼ اقذ. چٕيٓ

ِٛاؼظ ضبو، ِثاَل ٚلزي وٗ وكي ِٛؼظ قٛء 

 ثي رٛخٙي اقزفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽظ، يب ِٛؼظ

ٌعيٓ ٚالغ ِيهٛظ، يب وكي وٗ اؾ خبٔت ٚا

ٚاٌعيٕم خعا اؾ ُ٘ ؾٔعٖ گي ِيکٕٕع ٚ ثبيع 

ؾٔعٖ گي ْفً رًّيُ گؽفزٗ  ؼاخغ ثٗ ِسً

 نٛظ، َؽٚؼي اقذ.

 ظؼ٘ؽ ٔٛع البِٗ ظػٛي ثؽاي پيدٛيي .0

پبؼاگؽاف يه ايٓ ِبظٖ ثبيع ثٗ وٍيٗ اْؽاف 

غيؼاللٗ فؽيذ ظاظٖ نٛظ رب ظػبٚي ضٛظ ؼا 

 كزٗ نٛظ.البِٗ ّٔٛظٖ ٚٔظؽيبد نبْ ظأ

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع زك ْفٍي ؼا  .2

اؾ آٔٙب خعا  وٗ اؾ ٚاٌعيٓ ٘ؽ ظٚ ٚ يب يىي

نعٖ اقذ ثؽاي زفظ ِٕظُ اؼرجبِ نطًي ٚ 

رّبـ ِكزميُ ثب ٘ؽ ظٚي نبْ خؿ ظؼ ِٛاؼظي 

وٗ ثب ِٕبفغ ػبٌيٗ ْفً ظؼ رُبظ ثبنع، 

 ؼػبيذ وٕٕع.

٘ؽخب وٗ ايٓ خعايي ظؼ ٔزيدٗ العاَ  .1

يه ظٌٚذ ْؽف ايٓ ارطبغ نعٖ اؾ ْؽف 

وٕٛأكيْٛ اؾلجيً رٛليف، زجف، رجؼيع، 

اضؽاج اؾ وهٛؼ ٚ ِؽگ )نبًِ ِؽگ ظؼرٛليف 

وٗ ثٗ ٘ؽ ػٍزي پيم ثيبيع.( يىي اؾ ٚاٌعيٓ 

ْفً ٚيب ٘ؽ ظٚي آٔٙب ٚالغ ِيهٛظ، آْ ظٌٚذ 

ثبيع ظؼلجبي ظؼضٛاقذ، ِؼٍِٛبد َؽٚؼي ؼا 

ظؼِٛؼظ خبي ػُٛ غبيت فبِيً ظؼ اضزيبؼ ْفً 

ٕم ٚ ػٕع االلزُب ظؼ ظؼقزؽـ يه ٚ ٚا ٌعي

ثٗ آقبيم  ػُٛ ظيگؽفبِيً نبْ ظؼيٛؼري وٗ

ٔجبنع، ثگػاؼظ. ظٚي ْؽف  ْفً ؾيبٔجطم

وٕٛأكيْٛ ثبيع اّْيٕبْ ثيهزؽ يبثٕع وٗ 

رمعيُ چٕيٓ رمبَبيي ِكزٍؿَ ػٛالت ِؼىٛـ 

 ٔظؽ ٔطٛا٘ع ثٛظ. ثؽاي فؽظ ِٛؼظ

 :11ماده 

ِٓبثك ثٗ رؼٙعاد ظٌٚذ ْؽف وٕٛأكيْٛ  .9

رمبَبي يه ْفً  9پبؼاگؽاف  9ِبظٖ  رسذ
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وهٛؼ ثٗ لًع  ثؽاي ٚؼٚظ ٚيب ضؽٚچ اؾ يه

ظٚثبؼٖ يىدب نعْ ثب فبِيً ثبيع ثٗ نيٖٛ 

ٚقؽيغ خٛاة ظاظٖ نٛظ، ظٚي  أكبٔي، ِثجذ

ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ثيهزؽ ِّٓيٓ نٛٔع وٗ 

رمعيُ چٕيٓ رمبَبيي ِزُّٓ ػٛالت ِؼىٛـ 

 كذ.ثؽاي ِزمبَيبْ ٚ اػُبي فبِيً نبْ ٔي
ْفٍي وٗ ٚاٌعيٕم ظؼوهٛؼ ٘بي ِطزٍف ؾٔعٖ 

گي ِيىٕٕع زك ظاؼظ وٗ اؼرجبْبد نطًي ٚ 

ِٕظُ ضٛظل ؼا ثب ٘ؽ ظٚ ْؽف ثٗ خؿ ظؼنؽايّ 

اقزثٕبيي زفظ وٕع. ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ٚ ِٓبثك 

 9رؼٙعاد ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ رسذ ِبظٖ 

ظٌٚزٙب ثبيع زك ْفً ٚپعؼ  9پبؼاگؽاف 

يه وهٛؼ  ِٚبظؼ اٚ ؼا ظؼرؽن ٚ ٚؼٚظ ثٗ

ثهّٛي وهٛؼ ضٛظل اززؽاَ ثگػاؼٔع. زك رؽن 

ردٛيؿ  ٘ؽوهٛؼ ثبيع رٕٙب ثٗ ِسعٚظيزٙبي

نعٖ ظؼلبْٔٛ وٗ الؾِٗ زفظ إِيذ ٚٔظُ 

ٚآؾاظيٙبي  ػِّٛي، يسذ ػبِٗ ٚيب زمٛق

ظيگؽاْ ٚظؼ قبؾگبؼي ثب ظيگؽ زمٛق نٕبضزٗ 

 نعٖ ظؼ وٕٛأكيْٛ زبَؽ اقذ ِهؽِٚ نٛظ.

 

 

 :11ماده 

كيْٛ ثبيع ثؽاي ِجبؼؾٖ ظٚي ْؽف وٕٛأ .9

ػٍيٗ أزمبي غيؽ لبٔٛٔي ٚ ػعَ ثبؾگؽظأعْ 

ؼا ؼٚي ظقذ  اْفبي ثٗ ضبؼج العاِبري

 ثگيؽٔع.

ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ظٌٚزٙب ثبيع ػمع رٛافمبد ظٚ 

ثعٕ٘ع ٚيب ثٗ  ؼا گهزؽل ٚ چٕع خبٔجٗ خبٔجٗ

 رٛافمبد ِٛخٛظ ؼَبيذ ثعٕ٘ع.

 :12ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ثٗ ْفٍي وٗ  .9

 ٘كذ ا ّْيٕبْ ظؼ ثٗ نىً ظاظْ ٔظؽاد ضٛظلب

ٔظؽارم ؼا ظؼ  ثعٕ٘ع وٗ زك اظٙبؼ آؾاظأٗ

رّبَ َِٛٛػبري وٗ ؼٚي ؾٔعٖ گي ْفً 
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ثٗ ٔظؽاد ْفً  «ٚ ايٓ وٗ »اثؽِيگػاؼظ ظاؼظ

اّ٘يذ ظاظٖ  ٚثٍٛؽ ٚي ِزٕبقت ثب قٓ ٚقبي

 ِيهٛظ.

ثعيٓ ِٕظٛؼ ْفً ِطًٛيَب ثبيع ايٓ فؽيذ ؼا 

البِٗ ظػٛاي اظاؼي ظانزٗ ثبنع وٗ ٘ؽ ٔٛع 

 ٚيب لُبيي وٗ ؼٚي اٚ ربثيؽ ِيگػاؼظ چٗ

ٚيب  ال ثًٛؼد ِكزميُ يب اؾ ْؽيك ّٔبيٕعٖ

وٗ  ِدّغ ِٕبقت ثٗ ْؽؾي اؾ ْؽيك يه

ثبِمؽؼاد لبْٔٛ ٍِي قبؾگبؼ ثبنع يعايم 

 نٕيعٖ نٛظ.

 : 13ماده 

ْفً ثبيع زك آؾاظي ثيبْ ؼا ظانزٗ  .9

ثبنع، ايٓ زك ثبيع آؾاظي ظؼ خكزدٛ، 

ذ ٚ أزمبي ّ٘ٗ أٛاع ِؼٍِٛبد ؼا ظؼيبف

گؽظظ وٗ ثعْٚ ٘يچ ِؽؾي، چٗ نفب٘ي،  نبًِ

ٚيب  ا ثؽ ٕ٘ؽي ٚيب ثهىً وزجي ٚ يب چبپي

ثب أزطبة  اْالػبري ظيگؽ ٚقبيً اؾ ْؽيك

 يٛؼد ِيگيؽظ. ْفً

اقزفبظٖ اؾ ا يٓ زك ِّىٓ اقذ ثٗ  .0

ِسعٚظيذ ٘بي ٚيژٖ ِهؽِٚ نٛظ، ٌٚي ايٓ 

آٔٙبيي ثبنع ِسعٚظيزٙب ثبيع فمّ اؾ ٔٛع 

 وٗ رٛقّ لبْٔٛ پيم ثيٕي نعٖ اقذ ٚ:

 اٌف( ثؽاي اززؽاَ ٚ ٚخب٘ذ ظيگؽاْ، ٚيب

ة( ثؽاي زّبيذ اؾ ا ِٕيذ ٍِي ٚيب ٔظُ 

ػِّٛي ٚ يب يسذ ٚ ِؼٕٛيذ ػِّٛي، َؽٚؼي 

 ٘كزٕع.

 : 14ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع زك ْفً ؼا ثٗ  .9

آؾاظي أعيهٗ، ٚخعاْ ٚظيٓ اززؽاَ 

 ثگػاؼٔع.

ف وٕٛأكيْٛ زمٛق ِٚىٍفيزٙبي ظٚي ْؽ .0

قؽپؽقزبْ لبٔٛٔي  ٚظؼيٛؼد رمبَبي ٚاٌعيٓ

ظؼ    ؼّٕ٘ٛظ ثؽاي ْفً ْفً ؼا ظؼرٙيٗ

اقزفبظٖ اؾ زك نبْ ثٗ لكّي وٗ ثب اقزؼعاظ 
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اززؽاَ  ٘بي ِزسٛي ْفً قبؾگبؼ ثبنع،

 ثگػاؼٔع.
آؾاظي ظؼ اثؽاؾ ظيٓ ٚ يب ػمبيع، ِّىٓ اقذ 

نٛظ وٗ  فمّ ثٗ آْ ٔٛع ِسعٚظيزٙبيي ِهؽِٚ

رٛقّ لبْٔٛ ردٛيؿ نعٖ ثبنٕع ٚثؽاي إِيذ 

ٚٔظُ ػبِٗ ٚ يب يسذ ٚ ِؼٕٛيذ ػِّٛي ٚ يب 

 ظيگؽ زمٛق ٚ آؾاظيٙبی ثٕيبظي َؽٚؼي أع.

 :15ماده 

زمٛق ْفً ؼا ثٗ  ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ .9

آؾاظي رهىيً ِٛقكبد ٚ اخزّبػبد يٍر آِيؿ 

 ثٗ ؼقّيذ ِيهٕبقع.

ْفً اؾ ِّىٓ اقذ ٘يچ ِسعٚظيزي ثؽ اقزفبظٖ 

ايٓ زمٛق ثغيؽاؾ آٔٙبيي وٗ ِٓبثك لبْٔٛ 

رسّيً ِيهٛظ ٚآٔٙبيي وٗ ظؼيه خبِؼٗ 

ظِٛاوؽاريه ثٗ ٔفغ ٔظُ ٚ إِيذ ػبِٗ يسذ 

ٚ ِؼٕٛيذ ػِّٛي ٚ يب زّبيذ زمٛق 

ٚآؾاظيٙبي ثٕيبظي ظيگؽاْ َؽٚؼي ٘كزٕع، 

 َٚغ ٔهٛظ.

 :16ماده 

٘يچ ْفٍي ٔجبيع ظؼِؼؽٌ ظضبٌزٙبي ضٛظ  .9

ٔي ظؼ زؽيُ ضًٛيي فبِيً، قؽأٗ ٚ غيؽ لبٔٛ

ضبٔٗ يب ِىبرجبرم لؽاؼثگيؽظ ٚيب ِٛؼظ 

زّالد غيؽ لبٔٛٔي ثؽنؽف ٚ ٚخب٘زم ٚالغ 

 نٛظ.
ْفً زك ظاؼظ ظؼ ثؽاثؽ چٕيٓ ظضبٌزٙب ٚ 

 زّالد اؾ زّبيذ لبْٔٛ ثؽضٛؼظاؼ ثبنع.

 : 17ماده
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ٔمم ِّٙي ؼا وٗ رٛقّ 

 ٚقبيً اؼرجبِ خّؼي ايفب ِيگؽظظ ظؼن

يىٕٕع ٚثبيع اّْيٕبْ يبثٕع وٗ ْفً ثٗ ِ

ِؼٍِٛبد ٚ ِٛاظ گٛٔبگْٛ اؾ ِٕبثغ ٍِي 

ٚثيٓ اٌٍٍّي ثطًٛو آٔٙبيي وٗ ثمًع گكزؽل 

 ثٙجٛظ اخزّبػي، ؼٚزي، ِؼٕٛي ٚقالِذ خكّي
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ٚؼٚأي ٚي رٙيٗ نعٖ أع، ظقزؽقي ظاؼظ. ثٗ 

 ايٓ ِٕظٛؼ ظٌٚزٙب ثبيع:

وٕٕع رب  ؼا رهٛيك ٚقبيً اؼرجبِ خّؼي الف(

 ثؽاي ْفً ظاؼاي ؼا وٗ ِٛاظي ِٛبد ِٚؼٍ

 ثب ؼٚزيٗ ِٚٓبثك ِٕبثغ فؽٕ٘گي ٚ اخزّبػي

 ٘كزٕع پطم وٕٕع. 09ِبظٖ 

ّ٘ىبؼيٙبي ثيٓ اٌٍٍّي ؼا ظؼ رٌٛيع،  ب(

ٚپطم ِؼٍِٛبد ٚ ِٛاظ اؾ ِٕبثغ  ِجبظٌٗ

ٚثيٓ اٌٍٍّي رهٛيك  ِطزٍف فؽٕ٘گي، ٍِي

 ّٔبيٕع.

رٌٛيع ٚپطم وزبثٙبي وٛظوبْ ؼا رهٛيك  ج(

 ٕع.ّٔبي

ؼا رهٛيك وٕٕع رب  ٚقبيً اؼرجبِ خّؼي د(

ثٗ ٔيبؾ٘بي ٌكبٔي اْفبٌي وٗ ثٗ گؽٚ٘ٙبي 

الٍيذ رؼٍك ظاؼٔع ٚ يب ثِٛي ٘كزٕع رٛخٗ 

 ِطًٛو ظانزٗ ثبنٕع.

رعٚيٓ ظقزٛؼ اٌؼٍّٙبي ِٕبقت ثؽاي  ه(

ظؼثؽاثؽ اْالػبد ِٚٛاظ  زفبظذ اؾ ْفً

ْفً ؼا ثب ظؼٔظؽ  ُِؽ ثؽاي آقبيم ِؼٍِٛبري

 رهٛيك وٕٕع. 98ٚ 92ّ ِٛاظ ظانذ نؽاي

 :18ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ثبالرؽيٓ رالل  .9

ؼا ثؼًّ ثيبٚؼٔع رب ايٍي ؼا وٗ رؽثيذ ٚ 

ؼنع ْفً ؼا ِكٌٛٚيذ ٚاٌعيٓ ِيعأع ثٗ 

ؼقّيذ ثهٕبقٕع. ٚاٌعيٓ ٚ ثؽزكت ِٛؼظ 

قؽپؽقزبْ لبٔٛٔي ْفً ظؼلجبي ؼنع ٚرؽثيذ 

ٔي ٚي ِكٌٛٚيذ اٌٚيٗ ؼا ظاؼا ِيجبنٕع.ٔگؽا

 اقبقي آٔٙب ِٕبفغ ػٍيبي ْفً اقذ.

َغ  ثٗ ِٕظٛؼ رُّيٓ ٚ گكزؽل زمٛق ٚ .0

نعٖ ظؼايٓ وٕٛأكيْٛ، ظٌٚذ ٘ب ثبيع وّه 

٘بي الؾَ ؼا ثٗ ٚاٌعيٓ ٚقؽپؽقزبْ لبٔٛٔي 

ْفً ظؼأدبَ ِكٌٛٚيزٙبي رؽثيٛي نبْ اؼايٗ 

ٚ ضعِبد ؼا  وٕٕع ٚ رٛقؼٗ ٔٙبظ ٘ب، ركٙيالد

 .ظؼ خٙذ ِؽالجذ ْفً ربِيٓ ّٔبيٕع
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ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رّبَ العاِبد  .2

الؾَ ؼا ارطبغ ّٔبيع رب اْفبٌي وٗ ٚاٌعيٓ 

نبْ وبؼ ِيىٕٕع زك ثؽضٛؼظاؼي اؾ ضعِبد 

 زفبظذ ْفً ٚ آْ ركٙيالري ؼا وٗ آٔٙب ِكزسك

 إٔع ظانزٗ ثبنٕع.

 :19ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع وٍيٗ رعاثيؽ  .9

 لبٔٛٔي، اظاؼي، اخزّبػي ٚ آِٛؾني ؼا

بغ ّٔبيٕع رب ْفً ؼا ظؼ ثؽاثؽ ضهٛٔذ ارط

٘بي خكّي ٚ غٕ٘ي، خؽزٗ ٚ قٛء اقزفبٖ، 

 ثؽضٛؼظ وب٘الٔٗ ٚ قًٙ أگبؼأٗ، ثع ؼفزبؼي

ٚ اقزثّبؼ ثٗ نّٛي قٛء اقزفبظٖ خٕكي ظؼ 

ٕ٘گبِيىٗ ْفً رسذ قؽپؽقزي ٚاٌعيٓ، 

قؽپؽقزبْ لبٔٛٔي ٚ يب ظيگؽ افؽاظيىٗ 

ؼا ثٗ ػٙعٖ ظاؼٔع ثٗ  ِؽالجذ اؾ ٚي

 ؽظ، زّبيٗ ّٔبيٕع.قؽِيج

چٕيٓ رعاثيؽ زّبيزي ظؼيٛؼد الزُب ثب يع 

نبًِ ؼٚنٙبي ِٛثؽ ثؽاي ايدبظ پؽٚگؽاِٙبيي 

نٛظ وٗ زّبيذ الؾَ ؼا ثؽاي ْفً ٚ وكي وٗ 

اؾ اٚ ِؽالجذ ِيىٕع ٚٔيؿ انىبي ظيگؽ 

زّبيذ، ؼاپٛؼ ظ٘ي، اؼخبع،  نٕبقبيي ٚ

ِٛاؼظ لجالً  ٚپيگيؽي رسميك ٚثؽؼقي، ؼٚيٗ

ٚ  عٖ ثع ؼفزبؼي ثب ْفًرَٛير ظاظٖ ن

ظؼيٛؼد الزُب، ثؽاي ظضيً نعْ لٖٛ لُبئيٗ 

 فؽاُ٘ آٚؼظ.

 :21ماده

ْفٍي وٗ ثًٛؼد ِإلذ يب ظايّي اؾ ِسيّ  .9

فبِيٍي ال ِسؽَٚ نعٖ اقذ ٚ يب ِٕبفغ 

ػٍيبي اٚ اخبؾٖ ثٛظْ ٚي ؼا ظؼ آْ ِسيّ 

ّٔي ظ٘ع ثبيع اؾ وّه ٘ب ٚ زّبيذ ٘بي 

 اؼ نٛظ.فؽاُ٘ آٚؼظٖ نعٖ رٛقّ ظٌٚذ ثؽضٛؼظ

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ِٓبثك ثٗ  .0

لٛأيٓ ٍِي ضٛظ ثؽاي چٕيٓ ْفٍي ٔٛع ظيگؽي 
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ِؽالجذ ؼا وٗ خبگؿيٓ ِؽالجذ ٚاٌعيٓ نٛظ 

 ربِيٓ وٕٕع.
چٕيٓ ٔٛع ِؽالجذ ِيزٛأع نبًِ ِٛاؼظ ٔكت 

ظؼلبْٔٛ  پعؼ، ِبظؼ ضٛأعٖ گي، وفبٌذ

ثٗ  اقالِي، ثٗ فؽؾٔعي ظاظْ ٚ يب قپؽظْ

يؽٖ وٗ ثؽاي زفبظذ اْفبي ِٛقكبد ِٕبقت ٚغ

 يٛؼد ِيگيؽظ زيٓ ثؽؼقي ؼاٖ زٍٙب، ثبيع

رٛخٗ وبفي ثٗ ٍِٓٛثيذ ِعاِٚذ ظؼ رؽثيذ 

 وٛظن ٚثٗ پيهيٕٗ لِٛي، ِػ٘جي، فؽٕ٘گي

 ْفً ِجػٚي نٛظ. ٚؾثبٔي

 :21ماده

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ وٗ قيكزُ ثٗ فؽؾٔعي 

گؽفزٓ ؼا ثٗ ؼقّيذ ِيهٕبقٕع ٚيب ردٛيؿ 

وٕٕع وٗ ِٕبفغ ػٍيبي ِيىٕٕع ثبيع رُّيٓ 

 ْفً ِالن افٍُيذ اقذ ٚآٔٙب ثبيع:

اّْيٕبْ يب ثٕع وٗ ثٗ فؽؾٔعي ظاظْ  الف(

يک ْفً رٕٙب رٛقّ ِؽاخغ ثب يالزيزي أدبَ 

ِيهٛظ وٗ ِٓبثك ثٗ لٛأيٓ ٚ ؼٚل ٘بي 

ِمزُي ٚ ثؽاقبـ اْالػبد ِإخٗ ٚ ِؼزجؽ 

رًّيُ ِيگيؽٔع، ٚايٕىٗ ثٗ فؽؾٔعي گؽفزٓ 

يذ ْفً ظؼ ؼاثٓٗ ثب َٚؼ ثب ظؼٔظؽ ظانذ

ِدبؾ  ٚاٌعيٓ، البؼة ٚ قؽپؽقزبْ لبٔٛٔي ٚي

افؽاظ غيعضً  ا قذ ٚ ايٕىٗ ظؼ يٛؼ د ٌؿَٚ،

آگب٘بٔٗ ثٗ فؽؾٔعي ظاظْ ؼا ثؽ اقبـ رٛييٗ 

٘بيي وٗ ِّىٓ اقذ َؽٚؼي ثبنعػًّ کؽظٖ 

 أع.

رهطيى ثع٘ع وٗ ثٗ فؽؾٔعي ظاظْ اؾ يه  ب(

وهٛؼ ثٗ وهٛؼي ظيگؽ ِّىٓ اقذ ثٗ ػٕٛاْ 

اٖ ٘بي خبگؿيٓ ِؽالجذ ْفً رسذ ثؽؼقي ؼ

لؽاؼ ثگيؽظ ظؼ يٛؼريىٗ ْفً خبيي ثٗ نىً 

فؽؾٔع ضٛأعٖ گي ٚ يب فؽؾٔع گؿيٕي ظؼ 

ٚٔيؿ ثٗ ٘يچ ؼٚل ِٕبقت  وهٛؼ ضٛظ ٔٗ يبثع

 اٚ ِؽالجذ ٔهٛظ. ظيگؽ اؾ

ِّٓيٓ نٛٔع رب ْفٍي وٗ ثٗ وهٛؼ ظيگؽ  ج(

ثٗ فؽؾٔعي ظاظٖ ِيهٛظ اؾ ِسبفظذ ٚ ِؼيبؼ 
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ثؽثب ِٛاؼظ ِهبثٗ ثٗ وهٛؼ ضٛظ ٘بي ثؽا

 ثٙؽٖ ِٕع اقذ.

 

 :22ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع العاِبد الؾَ  .9

ؼا ارطبغ ّٔبيع رب ِّٓيٓ نٛٔع ْفٍي وٗ ظؼ 

خكزدٛي پٕبٕ٘عٖ گي اقذ ٚ يب ِٓبثك ثٗ 

لٛأيٓ ٚ ٔظبِٕبِٗ ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ٚظاضٍي 

لبثً اخؽاء پٕبٕ٘عٖ ِسكٛة ِيهٛظ چٗ ثب 

ظٚ ٚ يب يىي اؾ آٔٙب ٚ ٚاٌعيٓ ضٛظ ٘ؽ 

يبثب نطى ظيگؽ ّ٘ؽاٖ ثبنع ٚ يبٔٗ ززًّب 

زّبيزٙب ٚ وّىٙبي ثهؽظٚقزبٔٗ ؼا ثؽاي ثؽ 

ضٛؼظاؼي اؾ زمٛق َٚغ نعٖ ظؼ ايٓ 

وٕٛأكيْٛ وٗ ظٌٚزٙبي ْؽف لؽاؼظاظ آْ 

 ٘كزٕع، ظؼيبفذ ِيىٕع.

ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع  .0

ع رالني آٔٓٛؼي وٗ ِٕبقت ِيجيٕٕع، ثب ٘ؽ ٔٛ

 ثيٓ وٗ رٛقّ قبؾِبْ ًٍِ ٚ ظيگؽ ِٛقكبد

اٌعٌٚي ّ٘ىبؼ ثب قبؾِبْ ًٍِ ثؽاي زّبيذ 

ٚوّه ثٗ چٕيٓ ْفٍي ٚ يب ؼظيبثي ٚاٌعيٓ ٚ 

ظيگؽ اػُبي فبِيً ْفً ِٙبخؽي وٗ ثٗ 

اْالػبد الؾَ ثؽاي ظٚثبؼٖ يىدب نعْ ثب 

 ٚاٌعيٓ ضٛظ ٔيبؾ ظاؼظ، ّ٘ىبؼي ّٔبيٕع.
ٗ ظيگؽ ػُٛي ظؼ ِٛاؼظي وٗ ٔٗ ٚاٌعيٓ ٚ ٔ

اؾ فبِيً ْفً يبفذ نٛظ، ْفً آٔٓٛؼي وٗ ظؼ 

ايٓ وٕٛأكيْٛ َٚغ نعٖ اقذ ثبيع ِٛؼظ 

ّ٘بْ زّبيزي وٗ ٘ؽ ْفً ظيگؽي چٗ ثًٛؼد 

 ِٛلذ ٚ يب ظايُ ٚ ثٗ ظاليً ِطزٍف اؾ ِسيّ

 فبِيٍي ال ِسؽَٚ ِيگؽظظ، لؽاؼ ثگيؽظ.

 :23ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ اغػبْ ظاؼٔع وٗ يه  .9

ٚ يب خكًّب ِؼٍٛي ِيجبيع ظؼ ْفً غًٕ٘ب 

ِسيٓي وٗ ِٕؿٌذ ْفً ؼا ربِيٓ ّٔٛظٖ، 

ارىبء ثطٛظ ؼا گكزؽل ظاظٖ ٚ انزؽان فؼبي 
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ّٔبيع، ؾٔعٖ گي  ْفً ؼا ظؼ خبِؼٗ ركٙيً

 آثؽِٕٚعأٗ ٚ وبًِ ظانزٗ ثبنع.

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ اغػبْ ظاؼٔع وٗ  .0

ْفً ِؼٍٛي ِكزسك زّبيذ ضبو ِيجبنع ٚ ثبيع 

َب ِيهٛظ ٚ ثٗ نؽايّ ْفً کّک ٘بيی کٗ رمب

ٚ ٚ َؼيذ ٚاٌعيٓ ٚ ظيگؽ ِؽالجيٓ ْفً 

ِٕبقجذ ظاؼظ، ِهؽِٚ ثٗ آِبظٖ ثٛظْ ِٕبثغ 

ثٗ ْفً ِكزسك ٚ کكبٔيکٗ ِكٛؤي ِؽالجذ اٚ 

 ٘كزٕع ؼقبٔعٖ نٛظ.

ثب رهطيى ٔيبؾ ِطًٛو يک ْفً ِؼٍٛي  .2

ايٓ  0کّک رسٛيً نعٖ ِٓبثك ثٗ پبؼگؽاف 

ّکٓ اقذ ِبظٖ ثبيع ؼايگبْ ٚ ظؼ خبيی کٗ ِ

ثب ظؼ ٔظؽ ظانذ ِٕبثغ ِبٌي ٚاٌعيٓ ٚ ظيگؽ 

افؽاظ ِؽالجذ ْفً يٛؼد ثگيؽظ ثبيع لكّي 

رٕظيُ نٛظ کٗ ظقزؽقي ِإثؽ ْفً ِؼٍٛي ٚ 

اقزفبظٖ ٚي ؼا اؾ رسًيً، کبؼآِٛؾي، ضعِبد 

يسي، ضعِبد ثبؾ پؽٚؼي، آِبظٖ گي ثؽاي 

اقزطعاَ نعْ ٚ فؽيزٙبي رفؽيسي ثٗ ْؽؾي 

 قبؾ رسمك کبٍِزؽيٓ رأِيٓ ّٔبيع کٗ ؾِيٕٗ

نکً رٍفيك اخزّبػي ٚؼنع فؽظي ثهّٛي ؼنع 

 ٚ ؼٚزي ٚي ثهٛظ. فؽٕ٘گي

ظٚي ْؽف کٕٛأكيْٛ ثبيع ِٓبثك ثٗ ؼٚزيٗ 

ّ٘کبؼيٙبي ثيٓ اٌٍٍّي، ِجبظٌخِؼٍِٛبد الؾَ 

ؼا ظؼ ؾِيٕخ ِؽالجزٙبي ٚلبيٛي، ْت ػِّٛي، 

اْفبي ِؼٍٛي ثهّٛي پطم ٚ  ٚکبؼثؽظي ؼٚأي

ثِٛ ثٗ ؼٚنٙبي ٚيٛي ثٗ ِؼٍِٛبد ِؽ

ثبؾپؽٚؼي، رسًيالد ٚ ضعِبد زؽفٛي ثٗ لًع 

ثبال ثؽظْ لبثٍيزٙب ٚ ِٙبؼرٙبي ظٌٚزٙبي 

ْؽف کٕٛأكيْٛ ٚ رٛقؼخ ردبؼة نبْ ظؼ ايٓ 

قبزبد، گكزؽل ثعٕ٘ع. ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ 

 کهٛؼ ٘بي ظؼ زبي ؼنع ِطًٛيبً  ٔيبؾِٕعيٙبي

 ثبيع ظؼ ٔظؽ گؽفزٗ نٛظ.

 :24ماده 

ْفً ؼا ظؼ ظٚي ْؽف کٕٛأكيْٛ زك  .9

ثؽضٛؼظاؼي اؾ ثبالرؽيٓ ِؼيبؼ ٘بي لبثً 
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رسًيً يسي اغػبْ ِي ّٔبيٕع ٚ ركٙيالد الؾَ 

ثبؾ پؽٚؼي فؽاُ٘  ٚ ؼا ثؽاي ِؼبٌدخ اِؽاٌ

ِي ّٔبيٕع. ظٌٚزٙب ثبيع ثکٛنٕع رب ِّٓيٓ 

ْفٍي اؾ زك ظقزؽقي ثٗ چٕيٓ  نٛٔع کٗ ٘يچ

 ضعِبد ِسؽَٚ ٔيكذ.

ظٚي ْؽف کٕٛأكيْٛ ثبيع رٓجيك کبًِ  .0

ايٓ زك ؼا پي گيؽي ّٔبيٕع ِطًٛيًب ثب يع 

 ايٓ العاِبد ؼا ظؼ ايٓ خٙذ ارطبغ کٕٕع:
ِؽگ ِٚيؽ ٔٛؾاظاْ ٚ اْفبي ؼا کب٘م  الف(

 ثعٕ٘ع ,

ِّٓيٓ نٛٔع کٗ کّک ٘بي الؾَ ٚلبيٛي ٚ  ب(

ثؽ گكزؽ ل ِؽالجذ ٘بي   ِؼبٌدٛي ثب رأکيع

 اٌٚيٗ يسي ثٗ ّ٘ٗ اْفبي يٛؼد ِيگؽيع.

رغػي ظؼ چٙبؼ چٛة  ػٍيٗ اِؽاٌ ٚ قٛي ج(

ِؽالجذ ٘بي اٌٚيٗ يسي ثب ظؼ ٔظؽ ظانذ 

ضٓؽاد ٚ ُِؽاد آٌٛظٖ گي ِسيّ ؾيكذ اؾ 

ْؽيك رٓجيك فٛؼي رکٕبٌٛژي ظؼ ظقزؽـ، 

رعاؼک ضٛؼاک ِغػي ٚ آة آنبِيعٔي پبک ٚ 

 ْؽق ظيگؽ، ِجبؼؾٖ ّٔبيٕع.

ِؽالجذ ٘بي يسي لجً ٚ ثؼع اؾ َٚغ زًّ  ه(

 ؼا ثؽاي ِبظؼاْ ربِيٓ کٕع؛ 

ِّٓيٓ نٛٔع کٗ رّبِي ثطم خبِؼٗ ثطًٛو  و(

ٚاٌعيٓ ْٚفً، ظؼکبؼثؽظ اقبقبد ظأم يسذ ٚ 

رغػيٗ ْفً، ِفيعيذ نيؽ ِبظؼ، ثٙعانذ ٚ 

 قالِذ ِسيّ ؾيكذ ٚ خٍٛگيؽ اؾ رًبظفبد آگبٖ

أع ثٗ آِٛؾ ل آْ ظقزؽقي ظاؼٔع ٚ ظؼ 

 اقزفبظ اؾ آْ ِٛؼظ زّبيذ لؽاؼ ِيگيؽٔع 

 آِٛؾل ثؽایِؽالجذ ٘بي ٚلبيٛي ؼّٕ٘بيي  ز(

ٚاٌعيٓ ٚ فبِيً ظؼ ثبؼٖ ؼٚل ٘بي رٕظيُ 

 ضبٔٛاظٖ ٚ ضعِبد ِؽثْٛٗ ؼا گكزؽل ظٕ٘ع.

ظٚي ْؽف کٕٛأكيْٛ ثبيع رّبِي  .2

ِٕبقت ؼا ظؼ خٙذ اؾ ثيٓ  العاِبد ِإثؽٚ

ثؽظْ ِؼبٌدبد قٕزي ُِؽ ثٗ يسذ ْفً ارطبغ 

 ّٔبيٕع.
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ظٚي ْؽف کٕٛأكيْٛ ثبيع رؼٙع کٕٕع  .1

ا ثؽاي ثعقذ کٗ ّ٘کبؼ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ؼ

آٚؼظْ رسمك کبًِ زك ِهطى نعٖ ظؼ ايٓ ِبظٖ 

ٚ رهٛيك کٕٕع. ظؼ ايٓ ِٛؼظ ٔيبؾ  گكزؽل

٘بي کهٛؼ ٘بي ؼٚ ثٗ أکهبف ثبيع ثٗ ضًٛو 

 ظؼ ٔظؽ گؽفزٗ نٛٔع.

 :25ماده 
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ زك ْفٍي ؼا وٗ رٛقّ 

ِمبِبد غيًالذ ثّٕظٛؼ ِؽالجذ ٚزّبيذ اؾ اٚ 

ٚي خبيي قپؽظٖ نعٖ ٚ غٕ٘ي  خكّي ٚيب رعاٚي

ِؼبٌدبد فؽاُ٘ نعٖ  ثٗ ردعيع ظٚؼٖ اقذ

ثؽاي ٚي ٚ ظيگؽ نؽايّ ِؽثِٛ ثٗ قپؽظٖ گي 

 ا ٚثؽقّيذ ِيهٕبـ

 :26ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ثؽاي ٘ؽ ْفً  .9

زك ثؽضٛؼظاؼ نعْ اؾ إِيذ اخزّبػي ثهّٛي 

اخزّبػي ؼا ثؽقّيذ ثهٕبقٕع ٚالعاِبد  ثيّٗ

ايٓ زك ِٓبثك ثٗ ؼا ثؽاي رسمك وبًِ  الؾَ

 لٛأيٓ ٍِي نبْ ارطبغ ّٔبيٕع.
قٛظ ٘ؽخب وٗ ِٕبقت ٘كذ ثب ظؼٔظؽ گؽفزٓ 

ٚفؽظي وٗ ِكٛٚي ٔفمٗ  ِٕبفغ ٚ َٚؼيذ ْفً

٘ؽٔٛع  ْفً اقذ ثبيع اػٓب گؽظظ ّٚ٘يٕٓٛؼ

ِؽثِٛ ثٗ رمبَبي قٛظ ثبيع رٛقّ  ؼقيعٖ گي

 ْفً ٚ يب اؾ ْؽف اٚ يٛؼد ثگيؽظ.

 :27ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ زك ٘ؽ ْفً ؼا ثٗ  .9

ظانزٓ يه ؾٔعٖ گي ِؼيبؼي ِٕبقت ثؽاي ؼنع 

 ٚي ٚاخزّبػي خكّي، غٕ٘ي، ؼٚزي، ِؼٕٛي

 ثؽقّيذ ِيهٕبقٕع.

ٚاٌعيٓ ٚ ظيگؽ قؽپؽقزبْ ْفً ِكٌٛٚيذ  .0

 ٔطكزيٓ ربِيٓ نؽايّ ؾٔعٖ گي الؾَ ثؽاي ؼنع

وٛظن ظؼزعٚظ اِىبٔبد ٚ رٛإّٔعيٙبي 

 ظاؼٔع.الزًبظي نبْ ثٗ ػٙعٖ 
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ِٓبثك نؽايّ وهٛؼ  ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ .2

ٚ ظؼ زعٚظ اِىبٔبد نبْ ِيجبيع العاِبد 

ٚ ظيگؽ افؽاظ  الؾَ ؼا ثؽاي وّه ثٗ ٚاٌعيٓ

ِكٛٚي ِؽالجذ ْفً ارطبغ ّٔبيٕع رب آٔٙب 

ربِيٓ ّٔبيٕع ٚ ظؼ يٛؼد ٔيبؾ  ايٓ زك ؼا

ٚ پؽٚگؽاِٙبي زّبيزي، ثطًٛو  وّه ٘بي ِبظي

قؽپٕبٖ ثبيع أدبَ ٌجبـ ٚ ،ظؼ لكّذ رغػيٗ

 ثگيؽظ.

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع وٍيٗ العاِبد  .1

ٔفمٗ ْفً اؾ  الؾَ ؼا ثؽاي ثبؾپف گيؽي

ٚاٌعيٓ ٚ ظيگؽ وكبٔي وٗ ظؼلجبي ْفً 

ِكٌٛٚيذ الزًبظي ظاؼٔع، چٗ ظؼظاضً وهٛؼ 

ٚيب ضبؼج ؾٔعٖ گي ّٔبيٕع، ثطًٛو اگؽ وكي 

ظاؼظ ظؼ  وٗ ظؼلجبي ْفً ِكٌٛٚيذ الزًبظي

ٚد اؾ ْفً ثكؽِيجؽظ، ؼٚي ظقذ ِزفب وهٛؼي

ؼَبيذ ثٗ رٛافمبد  ثگيؽٔع ٚ ظٌٚزٙب ثبيع

رٛافمبد  ٚيب أؼمبظ چٕيٓ ثيٓ اٌٍٍّي

ّٚ٘يٕٓٛؼ رٕظيُ ظيگؽ رٛافمبد ِٛؼظ ٔيبؾ 

 ؼا گكزؽل ظٕ٘ع.

 :28ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ زك ْفً ؼا ثٗ  .9

رسًيً ثٗ ؼقّيذ ِيهٕبقٕع. ثؽاي ثعقذ 

ًٛو ثؽاقبـ آٚؼظْ ايٓ زك ظٌٚزٙب ثبيع ثط

 فؽيزٙبي ثؽاثؽ ٚ ثزعؼيح:
ٚ  ؼا اخجبؼي رؼٍيّبد اثزعايي الف(

ّ٘ٗ لؽاؼ ظ  ثًٛؼد ؼايگبْ ظؼ ظقزؽـ

 ٕ٘ع.

گكزؽل أٛاع ِطزٍف رؼٍيّبد ثبٔٛي ؼا  ب(

ثهّٛي رؼٍيّبد ِزٛقٓٗ ػِّٛي ٚ زؽفٛي 

رهٛيك ّٔبيٕع آْ ؼا ثؽاي ٘ؽْفً لبثً ٚيٛي 

ٚ آِبظٖ ّٔبيٕع ٚالعاِبد الؾَ اؾ لجيً 

ِبٌي ظؼ  ػؽَخ رؼٍيّبد ؼايگبْ ٚ وّه ٘بي

 يٛؼد ٔيبؾ ثؼًّ آٚؼٔع:
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رسًيالد ػبٌي ؼا ثؽاقبـ لبثٍيذ  ج(

ظاٍْٚجبْ رٛقّ ٘ؽٔٛع ٚقبيً ِّىٓ لبثً 

 ٚيٛي ثكبؾٔع:

ِؼٍِٛبد ٚ ؼّٕ٘بييٙبي رسًيٍي ٚ زؽفٛي  د(

ؼا ثؽاي ّ٘ٗ اْفبي آِبظٖ ٚ لبثً ٚيٛي 

 ّٔبيٕع:

پبيجٕعي العاِبري ؼا ارطبغ ّٔبيٕع رب  ه(

ٚ زُٛؼ ِٕظُ ثٗ ِىزت رهٛيك نٛظ ٚٔكجذ 

 ٔبوبِي وب٘م يبثع.

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع وٍيٗ العاِبد  .0

ؼا ارطبغ ّٔبيٕع رب ِّٓيٓ نٛٔع وٗ  الؾَ

ِىزت ثٗ ْؽؾي اخؽا ِيگؽظظ وٗ ثب  ِمؽؼاد

ٚلبؼ ٚ ِٕؿٌذ أكبٔي ْفً قبؾگبؼ اقذ ٚثب 

 ايٓ وٕٛأكيْٛ ِٓبثمذ ظاؼظ.

ْ ثبيع ّ٘ىبؼيٙبي ثيٓ ظٚي ْؽف وٕٛأكيٛ

اٌٍٍّي ؼا ظؼَِٛٛػبد ِؽثِٛ ثٗ رسًيالد 

ثطًٛو ثؽاي ؼفغ خًٙ ٚ ثيكٛاظي ظؼ 

قؽاقؽخٙبْ ٚ ركيًٙ ٚيٛي ثٗ ظأم ػٍّي ٚ 

ٔٛيٓ رعؼيف، گكزؽل ظٕ٘ع،  رطٕيىي ٚ ؼٚنٙبي

ؼٚ ثٗ  ظؼايٓ ؾِٕيٗ ٔيبؾ٘بي وهٛؼ ٘بي

 أىهبف ِطًٛيًب ثبيع ِع ٔظؽ گؽفزٗ نٛظ.

 :29ماده 

ف وٕٛأكيْٛ رٛافك ظاؼٔع وٗ ظٚي ْؽ .9

 رؼٍيّبد ْفً ثبيع ظؼ خٙبد ؾيؽ ٘عايذ نٛظ:
ؼنع نطًيذ، اقزؼعاظ، لبثٍيزٙبي  الف(

ظؽفيذ ِّىٓ  ٚغٕ٘ي ْفً ربآضؽيٓ خكّي

 آْ،

 ثٗ زمٛق ثهؽ ٚ آؾاظيٙبي ؼنع اززؽاَ ب(

ٚاززؽاَ ثٗ ايٛي ِٕعؼج ظؼ ِٕهٛؼ  ثٕيبظي

 ِزسع: ًٍِ

يذ ثٗ ٚاٌعيٓ ْفً، ٘ٛ ؼنع اززؽاَ ج(

فؽٕ٘گي ٚي، ؾثبْ ٚاؼؾنٙبي آْ، اززؽاَ ثٗ 

ظؼآْ ؾٔعٖ گي  وهٛؼي وٗ ْفً اؼؾنٙبي ٍِي

ِيىٕع، وهٛؼي وٗ ِّىٓ اقذ ِٕهب ْفً ثبنع 
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ٚ رّعٔٙبيي وٗ ثب آٔچٗ اؾ آْ اٚقذ 

 ِزفبٚرٕع:

آِبظٖ قبضزٓ ْفً ثؽاي يه ؾٔعٖ گي  د(

ِكٛٚالٔٗ ظؼيه اخزّبع آؾاظ ثب ؼٚزيٗ 

اثؽي ظٚ خٕف رفبُ٘، يٍر، ثؽظثبؼي ٚ ثؽ

ثيٓ ّ٘ٗ ِؽظَ، گؽٖٚ ٘بي ٔژاظي،  ٚظٚقزي

 ِػ٘جي ٚ لِٛي ٚ ثِٛيٙب.

ٔجبيع  08٘يچ ثطم اؾ ِبظٖ زبَؽ يب ِبظٖ 

ْٛؼي رفكيؽ نٛظ وٗ ثب آؾاظي افؽاظ ٚ 

 ِٛقكبد ثؽاي ايدبظ ٚ اظاؼٖ ِٛقكبد آِٛؾني

رعاضً ّٔبيع ثهؽْي وٗ ايٛي ِٕعؼج 

ظؼايٓ ِٛقكبد  زبَؽ ِبظٖ 9ظؼپبؼاگؽاف 

ظاظٖ نعٖ ظؼايٓ  يذ نٛظ ٚ رؼٍيّبدؼػب

ِٛقكبد ثب زع الً ِؼيبؼ ٘بي َٚغ نعٖ رٛقّ 

 ظٚي ِٓبثمذ وٕع.

 :31ماده 
 ظؼ وهٛؼ ٘بيي وٗ الٍيزٙبي ٔژاظي، ِػ٘جي

ٌٚكبٔي ٚ يب افؽاظ ثِٛي ٚ خٛظ ظاؼٔع، 

ْفٍي وٗ ثٗ ايٓ الٍيزٙب رؼٍك ظاؼظ ٚ يب 

ثِٛي ثٗ زكبة ِي آيع، يىدب ثب ظيگؽ اػُبي 

ثؽضٛؼظاؼي اؾ فؽٕ٘گ  جبيع اؾ زكٔ گؽٖٚ،

 ِؽاقُ ِػ٘جي ضٛظل، اثؽاؾ ظيٕم ٚ يب أدبَ

 ٚيب اقزفبظٖ اؾ ٌكبْ ضٛظل ِسؽَٚ نٛظ.

 : 31ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ زك ْفً ؼا ثٗ  .9

 اقزؽازذ ٚفؽاغذ، پؽظاضزٓ ثٗ ثبؾي

 ِٕبقت ثٗ قٓ ٚ قبي ْفً ٚفؼبٌيزٙبي رفؽيسي

ؽي ٚي ظؼ زيبد فؽٕ٘گي ٕٚ٘ ٚانزؽان آؾاظأٗ

 ثٗ ؼقّيذ ِيهٕبقع.
ظٌٚذ ٘بی ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع زك ْفً ؼا 

فؽٕ٘گي ٕٚ٘ؽي  ظؼقّٙگيؽي وبًِ ظؼ زيبد

ثگػاؼٔع ٚفؽاُ٘ آؼٚي فؽيزٙبي  اززؽاَ

ثؽاثؽ ِٕٚبقت ثؽاي فؼبٌيزٙبي فؽٕ٘گي، 

 ٕ٘ؽي،رفؽيسي ٚآقبيم ؼا رهٛيك وٕٕع.
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 :32ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع زك ْفً ؼا ثٗ  .9

اثؽ اقزثّبؼ ٚ أدبَ ٘ؽ وبؼي زّبيذ ظؼ ثؽ

وٗ ِيزٛأع ِهمذ ثبؼ ثبنع، ٚيب ثب رسًيً 

ؼنع خكّي، غٕ٘ي،  ْفً رعاضً ّٔبيع، يب ثٗ

ْفً َؽؼ ثؽقبٔع،  ؼٚزي، ِؼٕٛي ٚ اخزّبػي

 ثٗ ؼقّيذ ثهٕبقع.

 ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع العاِبد .0

ٚآِٛؾني ؼا ثؽاي  لبٔٛٔي، اظاؼي، اخزّبػي

ؽ ارطبغ ّٔبيٕع اّْيٕبْ اؾ رٓجيك ِبظح زبَ

ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ٚ ثب رٛخٗ ثٗ نؽايّ ظيگؽ 

 اقٕبظ ثيٓ اٌٍٍّي ظٌٚزٙب ثبيع ثطًٛو:
 زع الً قٓ ٚيب قٕيٓ اقزطعاَ ؼا پيم الف(

 وٕٕع.  ٚرثجيذ ثيٕي

ِمؽؼاد قبػبد وبؼ ٚنؽايّ اقزطعاَ ؼا  ب(

 پيم ثيٕي ٚ رثجيذ وٕٕع:

ِدبؾاد الؾَ ٚظيگؽ َّبٔزٙب ؼاثؽاي  ج(

ؽاي ِب ظٖ زبَؽ پيم ثيٕي اّْيٕبْ اؾ اخ

 ٚرثجيذ وٕٕع. 

 :33ماده 
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رعاثيؽ الؾَ ؼا 

 ثهّٛي العاِبد لبٔٛٔي، اظاؼي، اخزّبػي

 اْفبي رب اؾ  ٚآِٛؾني ارطبغ ّٔبيٕع

آٚؼ  غيؽ لبٔٛٔي ِٛاظ ٔهٗ ظؼثؽاثؽ اقزؼّبي

وٗ ظؼاقٕبظ پيّبٔٙبي  ٚ ِطً ؼٚاْ ْٛؼي

ثؽ اقزفبظٖ اؾ ٚ ظؼ ثؽا ِؽثِٛ آِعٖ اقذ،

ثؽاي رٌٛيع ٚأزمبي چٕيٓ ِٛاظ  اْفبي

 زّبيذ يٛؼد ثگيؽظ.

 :34ماده 
ظٌٚذ ٘بی ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رؼٙع وٕٕع 

 ظؼ ثؽاثؽ ّ٘ٗ أٛاع اقزثّبؼ وٗ اؾ ْفً

ثعيٓ  خٕكي زّبيذ ّٔبيٕع خٕكي ٚقٛ اقزفبظح

العاِبد الؾَ ٍِي،  ِٕظٛؼ، ظٌٚزٙب ثبيع
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قذ ثگيؽٔع ؼا ؼٚي ظ ٚ چٕع خبٔجٗ ظٚخبٔجٗ

 ِٛاؼظ ؾيؽ خٍٛگيؽي گؽظظ: رب اؾ ٚلٛع

رب ظؼ٘ؽٔٛع  ٚايدبظ فهبؼ ثؽْفً رؽغيت الف(

 ٚاؼظ گؽظظ: غيؽِدبؾ فؼبٌيذ خٕكي

ظؼ  اقزفبظٖ اقزثّبؼ خٛيبٔٗ اؾ اْفبي ب(

غيؽ  خٕكي فسهب )ؼٚقپيگؽي( ٚ ظيگؽ اػّبي

 ِدبؾ.

اؾ اْفبي ظؼ  اقزثّبؼ خٛيبٔٗ اقزفبظٖ ج(

ثهىً ِكزٙدٓ  ِٚٛاظ  اخؽاي ّٔبيهبد

 ٚػؽيبْ.

 :35ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رّبِي العاِبد 

ؼا رطبغ ّٔبيٕع رب اؾ  الؾَ ٍِي، ظٚ خبٔجٗ

 اضزٓبف، فؽٚل ٚ لبچبق اْفبي وٗ ثٙؽ ظٌيٍي

 ٚثٙؽنىٍي يٛؼد ثگيؽظ خٍٛگيؽي نٛظ.

 :36ماده 
ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع اؾ ْفً ظؼ ِمبثً 

ٔسٛي ثؽاي ظيگؽ انىبي اقزثّبؼ وٗ ثٗ يه 

 آقبيم ْفً ُِؽ ثبنع، زّبيذ ّٔبيٕع.

 : 37ماده 
 ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع ِّٓيٓ نٛٔع وٗ:

٘يچ ْفٍي ِٛؼظ نىٕدٗ ٚ ظيگؽ خؿا ٘ب  الف(

ٚغيؽ  ٚؼفزبؼ ٘بي رسميؽآِيؿ، ظبٌّبٔٗ

لؽاؼ ّٔيگيؽظ، ِدبؾاد ِؽگ ٚزجف  أكبٔي

ؼ٘بيي ٔجبيع ثؽاي خؽايُ  اثع ثعْٚ اززّبي

 قبي َٚغ گؽظظ: 98فؽاظ ؾيؽ اؼرىبثي رٛقّ ا

٘يچ ْفٍي ٔجبيع اؾ آؾاظي ضٛظ ثهىً غيؽ  ب(

ِسؽَٚ نٛظ، ظقزگيؽي،  ِدبؾ ٚ ظبٌّبٔٗ

يه ْفً ثبيع ِٓبثك لبْٔٛ ٚ  ٚزجف رٛليف

اؾ  العاَ ٚ ظؼوٛربٖ رؽيٓ ظٚؼح ثسيث آضؽيٓ

 ثبيع يٛؼد ثگيؽظ: ؾِبْ

٘ؽْفٍي وٗ اؾ آؾاظي ِسؽَٚ ِيهٛظ ثبيع  ج(

ثٗ نبْ غاري يه  اَٚاززؽ أكبْ ظٚقزي

وٗ ٔيبؾ ٘بي قٕي ٚي ظؼٔظؽ  ٚثٗ ْؽؾي أكبْ
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 ٘ؽْفً نٛظ،ثؽضٛؼ ظاؼ نٛظ. ِطًٛيبَ  گؽفزٗ

ِسؽَٚ اؾ آؾاظي ثبيع اؾ ثبٌغيٓ خعا 

ْفً  ػٍيبي ٔگٙعاؼي نٛظ، ِگؽ ايٓ وٗ ِٕبفغ

ثزٛأع رّبـ  ضالف آْ ؼا ايدبة وٕع ٚ ثبيع

ِىبرجبد ٚ  ضٛظل ؼاثب فبِيٍم اؾ ْؽيك

 اقزثٕبيي زفظ وٕع. اؾ ِٛاؼظ ؽظيعاؼ، ثغي

وٗ اؾ آؾاظي ال ِسؽَٚ ِيهٛظ  ٘ؽ ْفٍي د(

ثبيع ثٗ وّه ٘بي الؾَ لبٔٛٔي ظقزؽقي فٛؼي 

ظانزٗ ثبنع ٚ ّ٘يٕٓٛؼ زك پؽقم لبٔٛٔي 

ثٛظْ ِسؽِٚيذ اؾ آؾاظي ضٛظل ؼا ٔؿظ ِسىّٗ 

 ٚثيٓؽف ٚ ظيگؽ اؼگبٔٙبي ثب يالزيذ، ِكزمً

 ظؼِٛؼظ چٕيٓ ٚظقزؽقي ثٗ رًّيُ گيؽي

 العاِي ؼا ظانزٗ ثبنع.

 

 

 :38ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع رؼٙع وٕٕع وٗ  .9

ثيٓ اٌٍٍّي  ثٗ ِمزُيبد لٛأيٓ ثهؽظٚقزبٔخ

 ِؽثِٛ ثٗ اْفبي ٚ لبثً اخؽا ظؼ َٚؼيذ

 ثؽضٛؼظ ٘بي ِكٍسبٔٗ اززؽاَ ثگػاؼٔع.

ظٌٚزٙب ثبيع رّبَ العاِبد ػٍّي  .0

 افؽاظي وٗ ؼاثؼًّ آٚؼٔع رب ِّٓيٓ نٛٔع؛

ؼا رىّيً ٔىؽظٖ أع ظؼ  قبٌٗ گيپبٔؿظٖ 

 ِكزميُ ٔعاؼٔع. ِطبيّذ ٔمم

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ثبيع فؽظي ؼا وٗ  .2

پبٔؿظٖ قبٌٗ ٔهعٖ اقذ ثٗ ضعِذ ػكىؽي 

ٔگيؽٔع، ظؼاقزطعاَ ػكىؽي افؽاظي وٗ 

پبٔؿظٖ قبٌٗ گي ؼا رىّيً وؽظٖ أع ٌٚي 

٘يدعٖ قبٌٗ ٔهعٖ أع، ظٌٚزٙب ثبيع قؼي 

 والٔزؽ ٘ب ثعٕ٘ع.ّٔبيٕع وٗ اٌٚٛيذ ؼا ثٗ 

ِٓبثك ثٗ ِىٍفيذ ظٌٚزٙب رسذ لٛأيٓ 

 ثهؽظٚقزبٔٗ ثٗ زّبيذ اؾ خّؼيذ غيؽٔظبِي

آٔٙب ثبيع وٍيٗ العاِبد  ظؼ زبٌذ خٕگ،

ػٍّي ثؽاي اّْيٕبْ اؾ زّبيذ ِٚؽالجذ 
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اؾ خٕگ ِزبثؽ ِيهٛٔع، ارطبغ  اْفبٌي وٗ

 ّٔبيٕع.

 :39ماده 
ظٚي ْؽ ف وٕٛأكيْٛ ثبيع وٍيٗ العاِبد 

ؼا ارطبغ ّٔبيٕع رب ثٙجٛظي ٚ اٌسبق  الؾَ

وٗ لؽثبٔي ٘ؽٔٛع غفٍذ، اقزثّبؼ  ِدعظ ْفٍي

ٚ ٘ؽٔٛع ثؽضٛؼظ  ٚيب قٛ اقزفبظٖ، نىٕدٗ

ظبٌّبٔٗ، غيؽأكبٔي ٚ رسميؽ آِيؿ ٚيب 

ِدبؾاد ٚٔؿاػٙبي ِكٍسبٔٗ نعٖ اقذ، گكزؽل 

گي ِدعظ  ٚپيٛقزٗ يبثع. چٕيٓ ثٙجٛظي

ظ وٗ يسذ، اززؽاَ ثٗ ضٛ ِيجبيع ظؼ ِسيٓي

 ؼا ركؽيغ ّٔبيع، يٛؼد ثگيؽظ. ٚنبْ ْفً

 :41ماده 

زك ٘ؽ ْفٍي ؼا کٗ  ظٚي ْؽف کٕٛأكيْٛ .9

ٚ يب ِزُٙ ِيگؽظظ ٚ يب ِهطى  اظػب ِيهٛظ

 ؼا ؾيؽ پب کؽظٖ اقذ ِيهٛظ کٗ لبْٔٛ خؿا

ثٗ نيٛح قبؾگبؼ ثب ؼنع زف نؽف  کٗ ثٗ ايٓ

ٚ اؼؾل ْفً، ثبٚی ؼفزبؼ نٛظ، ثٗ ؼقّيذ ِی 

ؽاَ ْفً ثٗ زمٛق ثهؽ ٚ نٕبقع. نيٛح کٗ ازز

ثٕيبظي ظيگؽاْ ؼا رمٛيذ  ثٗ آؾاظي ٘بي

ِيکٕٕع ٚقٓ ْفً ٚ ٍِٓٛثيذ گكزؽل اٌسبق 

ِدعظ ٚي )ثٗ خبِؼٗ( ٚ ثٗ ظقذ گؽفزٓ يک 

ٔمم قبؾٔعٖ رٛقّ ْفً ظؼ خبِؼٗ ؼا ظؼ ٔظؽ 

 ثگيؽٔع.

ثٗ نؽايّ  ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ٚ ثب رٛخٗ .0

ِؽثْٛٗ اقٕبظ ثيٓ اٌٍٍّي ظٚي ْؽف 

 ثطًٛو رؼٙع کٕٕع کٗ: عثبي کٕٛأكيْٛ
ْفٍي ٔجبيع ِٕكٛة نٛظ، ِزُٙ  ٘يچ الف(

 ِهطى گؽظظکٗ لبْٔٛ خؿا ؼاثعٌيً گؽظظ ٚيب

اػّبي ٚ يب لًٛؼ ٘بيي کٗ ظؼ لٛأيٓ ظاضٍي 

 ثٛظٖ ظؼٚلذ اؼرکبة خؽَ ِٕغ ٚ ثيٓ اٌٍٍّي

 ٔمٍ کؽظٖ اقذ:
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٘ؽْفٍي کٗ گفزٗ ِيهٛظ، ِزُٙ ٚيب  ب(

کؽظٖ  ِهطى نعٖ اقذ کٗ لبْٔٛ خؿا ؼا ٔمٍ

 زع الً َّبٔزٙبي ؾيؽ ؼا ظاؼاقذ:

I.  رب ٚلزي کٗ ِٓبثك ثٗ لبْٔٛ گٕب٘کبؼ

 ثي گٕبٖ فؽٌ نٛظ. ثبثذ ٔگؽظيعٖ اقذ

II. ٗضٛظ ِكزميّبً  اؾ ارٙبَ ٚاؼظٖ ػٍي  ٚ

ثبنع اؾ  ٚظؼ يٛؼري کٗ ِٕبقت ثعْٚ ربضيؽ

ال  لبٔٛٔي ٚيب قؽ پؽقزبْ ْؽيك ٚاٌعيٓ

ٚ ظيگؽکّکٙب  ٍِٓغ نٛظ ٚاؾ کّک ٘بي لبٔٛٔي

ضٛظ  ظفبػيٗ اؼايٗ اي آِبظٖ قبضزٓثؽ

 ثؽضٛؼظاؼ ثبنع.

III. ْٚرٛقّ يک ِؽخغ ٚ  ربضيؽ لُيٗ ثبيع ثع

 يب ٘يبد لُبيي ثب يالزيذ، ِكزمً ٚ ثيٓؽف

ثٗ  ِٚٓبثك نبيكزٗ ظؼ خؽيبْ يک ِسکّخ

ؼقيعٖ  لبٔٛٔي کّکٙبي ٚيب ِٛخٛظيذ لبْٔٛ

 ِٕبفغ کبؼ ِٕبفي کٗ ايٓ نٛظ. ظؼيٛؼري گي

ظ ثطًٛو ثب ظؼٔظؽ ْفً اؼؾيبثي ٔگؽظ ػبٌيخ

 ْفً ٚ َٚؼيذ ٚاٌعيٓ ٚقبي ٚقٓ گؽفزٓ نؽايّ

 ٚي. ٚقؽپؽقزبْ

IV. ثع٘ع  ْفً ٔجبيع ِدجٛؼ نٛظ کٗ نٙبظد

گٕب٘ي اػزؽاف کٕع آؾِبيم ٚ رسميك  ٚيب ثٗ

نٙٛظ ِطبٌف ْفً ٚنٙٛظي کٗ ثٗ ٔفغ اٚ 

نٙبظد ِيعٕ٘ع ثبيع رسذ نؽايّ ثؽاثؽ يٛؼد 

ٚنٙٛظ ِٛافك ْفً ثٗ ظاظگبٖ آٚؼظٖ  ثگيؽظ

 نٛٔع.

V.  ٍاگؽ ِالزظٗ نٛظ کٗ لبْٔٛ خؿا ؼا ٔم

 کؽظٖ اقذ ايٓ رًّيُ ٚ العاِبد َٚغ نعح

لُبيي ٚ يب  ثؼعًا ثبيع رٛقّ يک ٘يبد ثؼعي

ٚثيٓؽف ٚ ِٓبثك  يک ِؽخغ ثب يالزيذ، ِكزمً

 ردعيع ٔظؽ نٛظ. ثٗ لبْٔٛ

VI. کٗ ْفً ّٔيزٛأع ٌكبْ ِٛؼظ  ظؼ يٛؼري

اقزؼّبي ؼا ثفّٙع يب ثٗ آْ يسجذ کٕع 

د ؼايگبْ اؾ کّک يک ِزؽخُ ثًٛؼ

 ثؽضٛؼظاؼنٛظ.
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VII.  َزؽيُ ضًٛيي ْفً ثًٛؼد کبًِ ظؼ رّب

 خؽيبْ ِسبکّٗ اززؽاَ نٛظ.

ثبيع ثکٛنٕع رب  . ظٚي ْؽف کٕٛأكي2ْٛ

ٚٔٙبظ  ٔبِٗ ٘ب، ِؽخغ لٛأيٓ، آييٓ ايدبظ

ظؼ ِٛاؼظ اْفبي ِٕكٛة  ٘بيي کٗ ِطًٛيبً 

ِزُٙ ٚ يب نٕبضزٗ نعٖ ثٗ ٔمٍ لبْٔٛ خؿا 

 ك ٘كزٕع، گكزؽل يبثع ٚثطًٛو:رٓجي لبثً

 رثجيذ زع الً قٕي کٗ اْفبي پبييٓ الف(

رؽ اؾ آْ فبلع ظؽفيذ ٔمٍ لبْٔٛ خؿا فؽٌ 

 نٛٔع.

٘ؽ خب کٗ ِٕبقت ٚ ٍِٓٛة ثبنع العاِبد  ب(

ثؽاي ِؼبٍِٗ ثب ايٓ اْفبي ثعْٚ رٛقً ثٗ 

لُبيي ثهؽْي کٗ زمٛق ثهؽ ٚ  ظاظ ضٛاقذ

گؽظظ زفبظذ ٘بي لبٔٛٔي ثًٛؼد کبًِ ؼػبيذ 

 ؼٚي ظقذ گؽفزٗ نٛظ،

. أٛاع رؽرجيبد اؾ لجيً ِؽالجذ، 1

ؼإّ٘بيي ٚٔظبؼد ِهٛؼٖ، ِدبؾارٙبي 

پؽٚؼني، پؽٚگؽاِٙبي  رؼٍيمي، ِؽالجزٙبي

ٚ ظيگؽ خبگؿيٕٙبي ِؽالجذ  ٚزؽفٗ يي آِٛؾني

 ثبنع رب اّْيٕبْ ِٛقكبري ثبيع ظؼ ظقزؽـ

زبيً نٛظ کٗ ثب اْفبي ثٗ ْؽؾي کٗ قؿاٚاؼ 

٘ؽ  زٕبقت ثب خؽَ ٚ نؽايّ ٚيآقبيم ْفً ِٚ

 ظٚ ثبنع،ؼفزبؼ ِيگؽظظ.

 :41ماده 
٘يچ چيؿ ظؼ ايٓ وٕٛأكيْٛ ٔجبيع ؼٚي 

رؽريجبري وٗ ثيهزؽ ِٛخت رسمك زمٛق اْفبي 

ِيهٛظ ٚ ِّىٓ اقذ ِهّٛي ِٛاظ ؾيؽ گؽظظ، 

 اثؽثگػاؼظ:

 لبْٔٛ يه ظٌٚذ. الف(

لٛأيٓ ثيٓ اٌٍٍّي ِٛؼظ اقزفبظح يه  ب(

 ظٌٚذ.

 
 ثطم ظَٚ

 :42ه ماد
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ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ِزؼٙع ِيهٛٔع وٗ 

ثبٌغيٓ ٚ ّ٘يٕٓٛؼ اْفبي ؼا اؾ ايٛي ٚ 

نؽايّ ايٓ وٕٛأكيْٛ رٛقّ ٚقبيً ِٛثؽ 

 ِٕٚبقت ٚقيؼًب آگبٖ ّٔبيٕع.

 :43ماده 

ثّٕظٛؼ ثؽؼقي پيهؽفزٙبي زبيٍٗ رٛقّ  .9

خٙذ ثدب آٚؼظْ  وهٛؼ ٘بي ْؽف وٕٛأكيْٛ

زٗ ظؼايٓ وٕٛأكيْٛ ثبيع وّي رؼٙعاد ِػوٛؼ

يي ثٗ اؼرجبِ زمٛق ْفً وٗ ٚظبيف پيم ثيٕي 

 نعٖ آري ؼا أدبَ ثع٘ع ربقيف گؽظظ.

ايٓ وّيزٗ ثبيع اؾ ظٖ ٔفؽ وبؼنٕبـ  .0

نعٖ  ٚيالزيذ نٕبضزٗ ظاؼاي ِمبَ ػبٌي ِؼٕٛي

ظؼ ؾِيٕٗ ٘بي ِؽثِٛ ثٗ ايٓ وٕٛأكيْٛ 

ثبيع رٛقّ  وّيزٗ رهىيً گؽظظ، اػُبي

ٗ ظٌٚزٙب اؾثيٓ ِؽظَ ضٛظنبْ َّٓ رٛخٗ ث

ػبظالٔٗ خغؽافيبيي ٚ ّ٘يٕٓٛؼ قيكزُ  رٛؾيغ

 أزطبة ٚ ثب يالزيذ نطًي ايٍي لبٔٛٔي

 ضٛظنبْ وبؼ وٕٕع.

اػُبي وّيكيْٛ ثبيع ظؼ خؽيبْ ؼاي  .2

وٗ رٛقّ ظٌٚزٙب  گيؽي ِطفي اؾ ثيٓ ٌكزي

گؽظظ ٘ؽظٌٚذ  أزطبة  ٔبِؿظ نعٖ ثبنٕع

ٔبِؿظ ؼا  ِيزٛأع اؾ ِيبْ ِؽظَ ضٛظ يه

 ِؼؽفي وٕع.

وّيزٗ ٔجبيع ظثؽرؽ  ِمعِبري أزطبثبد .1

 اؾ نهم ِبٖ ثؼع اؾ أفبغ ايٓ وٕٛأكيْٛ

ثؽگؿاؼ گؽظظ ٚثؼعًا ٘ؽ ظٚقبي يىجبؼ 

چٙبؼ ِبٖ  ثؽگؿاؼ ِيگؽظظ. زع الً أزطبثبد

لجً اؾ ٘ؽ أزطبثبد ظثيؽوً قبؾِبْ ًٍِ 

ٔبِٗ يي ضٓبة ثٗ وهٛؼ ٘ب  ِزسع ثبيع رٛقّ

ثطٛا٘ع وٗ ٔبِؿظ ٘بي نبْ ؼا ْي  اؾ آٔٙب

 ِبٖ ِؼؽفي وٕٕع. ظثيؽ وً ثبيع ِزؼبلجبً ظٚ 

ٔبِؿظ ٘ب  ٌكزي ؼا ثٗ رؽريت اٌفجب اؾّ٘ٗ

ثب غوؽ وهٛؼ ٘بي ٔبِؿظ وٕٕعٖ رٙيٗ ّٔٛظٖ 
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رمعيُ  ٚ آْ ؼا ثٗ وهٛؼ ٘بي ْؽف وٕٛأكيْٛ

 ّٔبيع.

 أزطبثبد ثبيع ظؼ خٍكٗ )ّٔبيٕعٖ .9

ًٍِ ِزسع ٚ  گبْ( ظٌٚذ ٘ب وٗ رٛقّ ظثيؽوً

ِيگؽظظ، يٛؼد ظؼ ِمؽ آْ قبؾِبْ ثؽگؿاؼ 

ظؼايٓ خٍكبد وٗ ثب زُٛؼ ظٚ قَٛ   ثگيؽظ.

پٛؼٖ  ًٔبة آْ ظٌٚزٙبي ْؽف وٕٛأكيْٛ

أزطبة نٛٔع  ِيهٛظ، افؽاظي ثبيع ثٗ وّيزٗ

وٗ ثبالرؽيٓ رؼعاظ آؼا ٚ اوثؽيذ ٍِٓك 

ٚ  آاؼای ّٔبيٕعٖ گبْ ظٚي زبَؽ ظؼ خٍكٗ

 ؼاي ظٕ٘عٖ ؼا ثعقذ ثيبٚؼٔع.

اػُبي وّيزٗ ثبيع ثؽاي يه ظٚؼٖ  .6

ايٕٙب ثبيع زك  أزطبة ثهٛٔع. چٙبؼقبٌٗ

ظٚثبؼٖ أزطبة نعْ ؼا ظؼ يٛؼد ردعيع 

ظانزٗ ثبنٕع. ظٚؼح پٕح ػُٛ أزطبة  ٔبِؿظي

 نعٖ ظؼٔطكزيٓ أزطبثبد،ظؼ پبيبْ قبي ضزُ

ِيهٛظ، ٔبَ ايٓ پٕح ٔفؽ ثبيع فٛؼًا ثؼع اؾ 

 وهي رٛقّ اؾ ْؽيك لؽػٗ ٔطكزيٓ أزطبثبد

 ثؽگؿيعٖ نٛظ. ؼئيف خٍكٗ

ثّيؽظ يب اقزؼفب  يه ػُٛ وّيزٗاگؽ .7

ٚيب ثٗ ٘ؽ ظٌيٍي اظٙبؼ ّٔبيع وٗ  ثع٘ع

ظٌٚزي وٗ  لبظؼ ثٗ أدبَ ٚظبيف ِسٌٛٗ ٔيكذ

 ّ٘بْ ػُٛ ؼا ِؼؽفي وؽظٖ اقذ ثبيع وبؼنٕبـ

ؼا اؾ ٍِذ ضٛظ ًِٕٛة ّٔبيع رب  ظيگؽي

ِهؽِٚ ثٗ لجٌٛي وّيزٗ ظؼ فؽيذ ثبليّبٔعٖ 

 اؾ ظٚؼٖ ٚي ضعِذ وٕع.

ضٛظ آييٓ ٔبِٗ ظاضٍي وّيزٗ ثبيع ثؽاي  .8

 َٚغ ّٔبيع.

وّيزٗ ؼٚقبي ضٛظ ؼا ثؽاي يه ظٚؼٖ  .9

 أزطبة وٕع. ظٚقبٌٗ

ظؼ ِمؽ  خٍكبد وّيزٗ ثبيع ثًٛؼد ػبظي .92

يب ظؼ ٘ؽخبي ِٕبقت ظيگؽي وٗ  ًٍِ ِزسع

 گؽظظ. وّيزٗ ِؼيٓ نٛظ ظايؽ وّيزٗ رٛقّ

قبي يىجبؼ رهىيً خٍكٗ ثع٘ع.  ثبيع ِؼّٛالً 

اؾ ظٚي ْؽف  اخالقي ثبيع رٛقّ ْٛي خٍكبد
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وٕٛأكيْٛ زبَؽ ِهؽِٚ ثٗ لجٌٛي ِدّغ 

ٚظؼ يٛؼد ٌؿَٚ  ػِّٛي ًٍِ ِزسع رؼييٓ

 ردعيع ٔظؽ گؽظظ.

ظثيؽوً ًٍِ ِزسع ثبيع وبؼِٕعاْ ٚ  .99

الؾَ ؼا ثؽاي اخؽاي ِٛثؽ ٚ ظبيف  اِىبٔبد

 وّيزٗ رسذ وٕٛأكيْٛ زبَؽ ربِيٓ ّٔبيع.

ايٓ وٕٛأكيْٛ  ِزهىً رسذ اِؽ وّيزٗ اػُبي

ًٍِ ِزسع ثب لجٌٛي ِدّغ  ٕبثغثبيع اؾ ِ

ٚ ثؽ اقبـ نؽايّ ٚ َٛاثٓي وٗ رٛقّ   ػِّٛي

ظؼيبفذ  ِدّغ ػِّٛي ارطبغ ِيگؽظظ ِؿايبيي

 ّٔبيٕع.

 :44ماده

رؼٙع ِيکٕٕع کٗ اؾ  ْؽف کٕٛأكيْٛ ظٚي .9

ْؽيك ظثيؽکً ًٍِ ِزسع ؼاپٛؼ العاِبري ؼا 

کٗ آٔٙب ارطبغ کؽظٖ أع ٚثٗ زمٛق نٕبضزٗ 

ْ ػيٕيذ ِيجطهٕع ٚ نعٖ ظؼ ايٓ کٕٛأكيٛ

ايٓ زمٛق ؼا ثؽ اقبـ  ؼاپٛؼ پيهؽفذ رٓجيك

 خعٚي ؾِبٔي ؾيؽ ثٗ کّيزٗ رمعيُ ّٔبيٕع.
ثٗ اخؽا  ظؼ ضالي ظٚ قبي اؾ ربؼيص الف(

ظٌٚذ ْؽف  ثؽاي گػانزٗ نعْ ايٓ کٕٛأكيْٛ

 رٛافك ّٔبيع.

 ٘ؽپٕح قبي يکجبؼ ثؼع اؾ آْ ربؼيص. ب(

ظاي  ؼاپٛؼ ِػکٛؼ رسذ ِبظٖ زبَؽ ثبيع .0

ِٚهکالد ثبنع، ظؼ يٛؼد ٚخٛظ ِهکالد  ؽػٛاًِث

کٗ ثؽ ظؼخٗ أدبَ رؼٙعاد ايٓ  ٚ ػٛاًِ

 ؼاپٛؼ٘ب ّ٘يٕٓٛؼ  ربثيؽ ِي گػاؼظ ِبظٖ

کبفي ثبنع  ثبيع ظؼ ثؽظاؼٔعٖ اْالػبد

اؾ رٓجيك  خبٔجٗ ربکّيزٗ ظؼک ّ٘ٗ

 ؼا زبيً ّٔبيع. کٕٛأكيْٛ ظؼ کهٛؼ ِؽثْٛٗ

ظٌٚذ ٘بيی کٗ يک ؼاپٛؼّ٘ٗ خبٔجٗ  .2

ري فؽقزبظٖ أع َؽٚؼٔيكذ کٗ ظؼ ِمعِب

ؼا کٗ ظؼ  ؼاپٛؼ ٘بي ثؼعي ِؼٍِٛبد اقبقي

 آِعٖ اقذ رکؽاؼ کٕٕع. ؼاپٛؼ اٌٚي
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ْؽف  ِّکٓ اقذ اؾ ظٌٚزٙبي کّيزٗ  .1

ؼا خغ ثٗ رٓجيك  اْالػبد ثيهزؽ کٕٛأكيْٛ

 ؼا ثطٛإ٘ع. کٕٛأكيْٛ

کّيكيْٛ ثبيع اؾ ْؽيك نٛؼاي الزًبظي  .9

خغ ثٗ فؽٕ٘گي ٘ؽ ظٚ قبي ؼاپٛؼي ؼا ؼا

فؼبٌيزٙبيم ثٗ ظثيؽ کً ًٍِ ِزسع رمعيُ 

 ّٔبيع.

ظٌٚزٙبي ْؽف کٕٛأكيْٛ ثبيع ؼاپٛؼ  .6

٘بي نبٔؽا ظؼکهٛؼ ي ٘بي ضٛظنبْ ظؼ ظقزؽـ 

 ػبِٗ لؽا ؼ ثعٕ٘ع.

 

 

 :45ماده 

ِٛثؽ ايٓ وٕٛأكيْٛ ٚ  ثؽاي ركؽيغ رٓجيك

ثؽاي رهٛيك ّ٘ىبؼيٙبي ثيٓ اٌٍٍّي ظؼ ايٓ 

 .ؾِيٕٗ

ًٍِ  ي، يٕعٚق اْفبئّبيٕعٖ گبْ رطًً الف(

ٚظيگؽ اؼگبٔٙبي ًٍِ ِزسع ثبيع ايٓ  ِزسع

 رٓجيك يالزيذ ؼاظانزٗ ثبنٕع وٗ ظؼ ثؽؼقي

 رب آٔدب وٗ ظؼ قبزٗ ايٓ وٕٛأكيْٛ ٌٛاؾَ

   ظقزٛ اٌؼًّ وبؼ نبْ لؽاؼ ِيگيؽظ،

وّيزٗ ِّىٓ اقذ  ّٔبيٕعٖ گي کؽظٖ ثزٛإٔع.

رطًًي يٕعٚق اْفبي ًٍِ  اؾ ّٔبيٕعٖ گيٙبي

وٗ  اؼگبٔٙبي ًٍِ ِزسع ثطٛا٘ع گؽٚظي ِزسع

ايٓ وٕٛأكيْٛ ظؼ قبزبد  ؼاخغ ثٗ رٓجيك

 چٙبؼچٛة وبؼي آٔٙب گؿاؼل ثعٕ٘ع. ِهّٛي

 وّيزٗ ثبيع ظؼ يٛؼري وٗ ِٕبقت ثجيٕع ب(

 ْؽف وٕٛأكيْٛ ؼاوٗ اؾ ظٌٚزٙبي ٘ؽگؿاؼني

ِهٛؼٖ ٚ يب  ٚيب ثيبْ زبٚي رفبَب ي َؽٚؼد

بي وّه فٕي ظؼيبفذ ِيىٕع ثٗ ّٔبيٕعٖ گيٙ

 ٚيب ِٛقكبد رطًًي يٕعٚق اْفبي ًٍِ ِزسع

 وّيزٗ ثب يالزيذ ثب َّيّٗ پيهٕٙبظ ِٚالزظبد

ؼاخغ ثٗ آْ رمبَب٘ب َٚؽٚؼد ٘ب أزمبي 

 ظٕ٘ع.
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اقذ ثٗ ِدّغ ػِّٛي رٛييٗ  وّيزٗ ِّىٓ ج(

آْ  رب اؾ خبٔت وٕع وٗ اؾ ظثيؽوً ثطٛا٘ع

ثٗ زمٛق  ِؽثِٛ ِهطى ِدّغ ؼاخغ ثٗ ِكبيً

 .ْفً رسميمبد ّٔبيع

وّيزٗ ِّىٓ اقذ رٛييٗ ٘ب ٚپيهٕٙبظاد  د(

ثؽاي  ظؼيبفزي ؼاثؽ اقبـ ِؼٍِٛبد وٍي يي

رؽريت  ايٓ وٕٛأكيْٛ 19ٚ 11ِٛاظ  پيگيؽي

ّٔبيع چٕيٓ پيهٕٙبظاد ٚرٛييٗ ٘بي وٍي 

ثبيع ثٗ ٘ؽظٌٚذ ظضيً ِٕزمً ٚيىدب ثب 

 ٔظؽاد ظٌٚزٙب ثٗ ِدّغ گؿاؼل ظاظٖ نٛظ.

 :46ماده

ي اُِب رٛقّ ّ٘ٗ وٕٛأكيْٛ زبَؽ ثبيع ثؽا

 ظٌٚزٙب، ِفزٛذ ثبنع.

 :47ماده

وٕٛأكيْٛ زبَؽ ِٛوٛي ثٗ رًٛيت اقذ. 

قبؾِبْ ًٍِ  ثبيع ثٗ ظثيؽوً اقٕبظ ًِٛثٗ

 ِزسع قپؽظٖ نٛظ.

 :48ماده
وٕٛأكيْٛ زبَؽ ثبيع ثؽاي رٛافك ٚ اٌسبق 

رٛقّ ظٌٚزٙب ِفزٛذ ثبنع. اقٕبظ اٌسبق 

 ثبيع ثٗ ظثيؽ وً ًٍِ ِزسع قپؽظٖ نٛظ.

 

 :49هماد

ايٓ وٕٛأكيْٛ ثٗ ؼٚؾ قي اَ ثؼع اؾ  .9

قپؽظْ ثيكزّيٓ قٕع رًٛيت ٚ يب اٌسبق ثٗ 

 ظثيؽوً ثبيع ثٗ ِٛؼظ اخؽا گػانزٗ نٛظ.

ثؽاي ٘ؽ ظٌٚزي وٗ ايٓ وٕٛأكيْٛ ؼا ثؼع 

ٚيب اٌسبق  اؾ قپؽظْ ثيكزّيٓ قٕع رًٛيت

 رًٛيت ِيىٕع ٚيب ِيپػيؽظ، وٕٛأكيْٛ ثٗ

ظ رًٛيت ٚ قي ِٚيٓ ؼٚؾ ثؼع اؾ قپؽظْ اقٕب

 اٌسبق ّ٘بْ وهٛؼ أفبغ ِيگؽظظ.

 :51ماده
 ٘ؽظٌٚذ ْؽف وٕٛأكيْٛ ِّىٓ اقذ يه ايالزيٗ

 يي )ِزُّ( ؼا پيهٕٙبظ ٚ آْ ؼا ظؼ ظٚقيخ
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 ثگػاؼظ ظثيؽوً ثبيع ثؼعاً  ًٍِ ِزسع ظثيؽوً

اؾ  ظؼثبؼٖ آْ ػاللّٕع رعٚيؽ وٕفؽأكي

ظٌٚزٙب ثؽاي ؼقيعٖ گي ثٗ آْ رّبـ ثگيؽظ ٚ 

وٕع وٗ آيب ػاللّٕع رعٚيؽ  اؾآٔٙب رمبَب

ثٗ آْ  وٕفؽأكي اؾ ظٌٚزٙب ثؽاي ؼقيعٖ گي

 ِزُّ ٚ ؼاي گيؽي ظؼِٛؼظ آْ ٘كزٕع يب ٔٗ؟

ْي چٙبؼ ِبٖ اؾ  ٚظؼيٛؼد ِثجذ ثٛظْ خٛاة

ظٚي ْؽف  يه قَٛ رّبـ وٗ زع الً ربؼيص

 ضٛاقزبؼ چٕيٓ وٕفؽايكي ثبنٕع رٛافك

ثبيع وٕفؽأف ؼا رسذ  ظثيؽوً ًٍِ ِزسع

وٗ  ٘ؽ ِزّّي ظايؽ ّٔبيع ًٍِ ِزسع قؽپؽقزي

ؼاي ظٕ٘عٖ ظؼ  اوثؽيذ ظٚي زبَؽ رٛقّ

ثؽاي ِٛافمذ ثٗ  وٕفؽأف رًٛيت نٛظ ثبيع

 ِدّغ ػِّٛي رمعيُ نٛظ.

ظثيؽوً ًٍِ ِزسع ثبيع ِزٓ ِالزظبد  .9

ظٌٚزٙب ؼا ظؼٚلذ رًٛيت ٚيب رٛافك ظؼيبفذ 

 وهٛؼ ٘ب پطم ّٔبيع. ٚ ثٗ ّ٘ٗ

ع ايٓ ٚ ِمبي وٗ ثب ا٘عاف ثٗ ِالزظبري .0

قبؾگبؼ ٔجبنٕع ٔجبيع اخبؾٖ  وٕٛأكيْٛ

 ظاظٖ نٛٔع.

 ثب اْالع ظاظْ ظؼ ٘ؽؾِبٔي ِالزظبد ِّىٓ اقذ

ايٓ َِٛٛع ثٗ ظثيؽوً ًٍِ ِزسع پف گؽفزٗ 

نٛظ. ظثيؽوً ثؼعًا ثبيع ّ٘ٗ وهٛؼ ٘ب ؼا اؾ 

چٕيٓ اْالػيٗ يي  آگبٖ وٕع. ايٓ ِكبٌٗ

ظثيؽوً ظؼيبفذ  وٗ رٛقّ ظؼّ٘بْ ربؼيطي

 اخؽا گػانزٗ ضٛا٘ع نع.ِيگؽظظ ثٗ 

 :51ماده 

ظثيؽ وً ًٍِ ِزسع ثبيع ِزٓ ِالزظبد  .9

ٚيب رٛافك ظؼيبفذ  ظٌٚزٙب ؼا ظؼ ٚلذ رًٛيت

 ّ٘ٗ وهٛؼ ٘ب پطم ّٔبيع. ٚ ثٗ

ثٗ ِالزظبري وٗ ثب ا٘عاف ٚ ِمبيع ا يٓ  .0

وٕٛأكيْٛ قبؾگبؼ ٔجبنٕع ٔجبيع اخبؾٖ 

 ظاظٖ نٛٔع.

ْ ِالزظبد ِّىٓ اقذ ظؼ ٘ؽؾِبٔي ثب اْالع ظا

ايٓ َِٛٛع ثٗ ظثيؽ وً ًٍِ ِزسعپف گؽفزٗ 
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نٛظ. ظثيؽوً ثؼعَا ثبيع ّ٘ٗ وهٛؼ ٘ب ؼا اؾ 

ايٓ ِكبٌٗ آگبٖ وٕع. چٕيٓ اْالػيٗ يي ظؼ 

ّ٘بْ ربؼيطي وٗ رٛقّ ظثيؽوً ظؼيبفذ 

 ِيگؽظظ ثٗ اخؽا گػانزٗ ضٛا٘ع نع.

 :52ماده 

ظٚي ْؽف وٕٛأكيْٛ ِّىٓ ثب ٔٛنزٓ اْالػيٗ 

ثب ايٓ وٕٛأكيْٛ  ًٍِ ِزسع يي ثٗ ظثيؽوً

لٓغ ؼاثٓٗ کٕٕع. لٓغ ؼاثٓٗ يىكبي ثؼع اؾ 

ظثيؽوً ثٗ  ربؼيص ؼقيع اْالػيٗ ِؽثِٛ رٛقّ

 ِٛؼظ اخؽا گػانزٗ ضٛا ٘ع نع.

 :53ماده 

ظثيؽ وً ًٍِ ِزسع ثسيث اِيٓ رؽيٓ نطى 

 ثؽاي ايٓ وٕٛأكيْٛ ثؽگؿيعٖ ِيهٛظ.

 : 54ماده 
ٔكطٗ ايٍي وٕٛأكيْٛ وٗ ِزٕٙبي ػؽثي، 

ٚاقپبٔٛي  أگٍيكي، فؽأكٛي، ؼٚقيچيٕي، 

 آْ يىكبْ ِؼزجؽ ٘كزٕع ثبيع ٔؿظ ظثيؽوً

 ًٍِ ِزسع گػانزٗ نٛظ.

ّٔبيٕعٖ گبْ ربَ االضزيبؼ اُِب وٕٕعح ؾيؽ 

اؾ ْؽف ظٚي ِزجٛع نبْ يالزيذ وبًِ ظاظٖ 

نعٖ أع وٗ وٕٛأكيْٛ زبَؽ ؼا ثٓٛؼ نٙبظد 

 ا ُِب وٕٕع.

 

 

 

 
 

 


