
 
 فغِبْ

 

 عئيؾ جّٙٛعي اؿالِي  افغبٔـزبْ صع ثبعٖ أفبط
لبْٔٛ رلىيً، ٚظبيف ٚ هالديذ ٘بي   

 ويّـيْٛ ِـزمً دمٛق ثلغ افغبٔـزبْ
 

(  61كّبعٖ : )   
  6831/   2/   22ربعيز :  

 

لاابْٔٛ رلااىيً ، ٚظاابيف ٚ هااالديذ ٘اابي ِاابصٖ اٚي : 
وّيـيْٛ ِـزمً دمٛق ثلغ  افغبٔـازبْ عا واٗ ثاٗ 

   6831/  2/  62( ِٛعر   7ٛ ثخ كّبعح ) اؿبؽ ِو

( فواً ٚ )  1اػ ٍغف  ِجٍاؾ اابٌي ٚ ػعاب ثاضاسً  ) 
 ( ِبصٖ  روٛيت  گغ صيضٖ اؿذ، رٛ كيخ ِيضاعَ .  83

 

ايٓ فغِبْ اػ ربعيز رٛ كيخ ٔبفظ ثٛصٖ ٚ صع جغ ِبصٖ صَٚ : 
 صص.ٔلغ گغ  يضٖ عؿّي

 
 

 دبِض وغ ػي
 عئيؾ جّٙٛعي اؿالِي

 افغبٔـزبْ
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ِٕضعجبد فٙغؿذ  
 لبْٔٛ رلىيً، ٚظبيف ٚ هالديذ ٘بي 
 وّيـيْٛ ِـزمً دمٛق ثلغ افغبٔـزبْ

 
 فوً اٚي

 ادىبَ اِّٛي

 إبٚيٓ                                                                         
 ِبصٖ 

ِااااااابصٖ      ِجٕي
 اٚي

ِااااااابصٖ      رأؿيؾ
 صَٚ

    ٔبَ اسزوبعي

 ِبصٖ ؿَٛ 
   لغِفَٙٛ دمٛق ث

 ِبصٖ چٙبعَ 
ِااااااابصٖ      ا٘ضاف

 پٕجُ

ِااااااابصٖ     ّ٘ىبعي اصاعاد
 كلُ

 

 فوً صَٚ
 رلىيً وّيـيْٛ

ِااااااابصٖ      رغويت
 ٘فزُ
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    رـّيٗ ااٌبب
 ِبصٖ ٘لزُ 

ِااااااابصٖ     أزشبة ِعبْٚ
ُٙٔ 

   ايجبص ثٛعص ِـٍىي

 ِبصٖ صُ٘ 
   كغايَ اٌٛيذ وّيـيْٛ

 ِبصٖ يبػصُ٘ 
               اضَ اكزغبي ااٌبب ثٗ اِٛع صيگغ

 ِبصٖ صٚاػصُ٘
ِااااابصٖ                 رعٍيك اٌٛ جضيض

 ؿيؼصُ٘

                دبالد ؿجىضٚكي ااٌبب
 ِبصٖ چٙبعصُ٘

ِااااابصٖ                  اؿزعفبب
 پبٔؼصُ٘

                ِوإٔيذ اػ رعميت اضٌي

 ِبصٖ كبٔؼصُ٘
                دبالد رعميت اضٌي

 ِبصٖ ٘فضُ٘
ؼي ٚ رأؿااايؾ صفااابرغ ؿااابدٛيِٛلعياااذ صفزاااغ ِغوااا

 ِبصٖ ٘جضُ٘              
                 صاعاالٔلبب

 ِبصٖ ٔؼصُ٘
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ِااااابصٖ                  جٍـبد
 ثيـزُ

 

 فوً ؿَٛ
 ٚظبيف ٚهالديذ ٘بي وّيـيْٛ

             هالديذ ٘ب ٚ ٚظبيف
 ِبصٖ ثيـذ ٚيىُ

اكزغان صع جٍـبد ؿالٔٗ وّيـبعي اابٌي ؿابػِبْ 

 صَٚيـذ ٚ صٖ ثًٍِ ِزذض  ِب
ِاااااااااابصٖ             ثغعؿي كىبيبد

 ثيـذ ٚؿَٛ
          هالديذ وّيـيْٛ صعجّع آٚعي صاليً اثجبد

 چٙبعَِبصٖ ثيـذ 

          اضَ اججبع صع ٔلغٚ افلبي اؿٕبص ٚ ِضاعن
 پٕجُ ِبصٖ ثيـذ ٚ

ًٚاااعيذ دماااٛق ثلاااغي ػٔااابْ، اٍفااابي، ِعياااٛثيٓ ٚ 
 ِبصٖ ثيـذ ٚكلُِعٌٍٛيٓ         

          ديذ ٘بي عئيؾ وّيـيْٛٚظبيف ٚهال

 ِبصٖ ثيـذ ٚ٘فزُ
            ِـٛؤٌيذ فغصي ٚجّعي

 ِبصٖ ثيـذ ٚ٘لزُ
 

 
 فوً چٙبعَ
 ادىبَ ِزفغلٗ
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ِاااااااابصٖ               ثٛصجٗ
 ثيـذ ُٚٔٙ

            صعيبفذ وّه ٘بي ِبٌي ٚ رشٕيىي
 ِبصٖ ؿي اَ

  ايجبص ؿيـزُ كفبف ِبٌي

 ِبصٖ ؿي ٚ يىُ           
              گؼاعفاعائٗ 

 ِبصٖ ؿي ٚ صَٚ
ِاااااااابصٖ              ِوئٌٛيذ إِيزي

 ؿي ٚ ؿَٛ
ِاابصٖ ؿااي              ٔلغيٗ، آعَ ٚ ِٙغ

 ٚ چٙبعَ
              ربعيز أفبط

  ِبصٖ ؿي ٚ پٕجُ
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 فصـل اول
 احکام عمومي

 مبني:
 

ايٓ لبْٔٛ ثٗ رأؿي اػ دکُ ِبصح پٕجابٖ ٚ ِبصح اٚي: 
ؿبؿااي افغبٔـاازبْ ٚ لمعٕبِااخ ٘لاازُ لاابْٔٛ ا

اؿاابِجٍٗ  6998صؿااّجغ  22ِااإعر   681كااّبعٖ 
اِّٛي ٍِاً ِزذاض ثاٗ ِٕ اٛع ٔ ابعد ثغعابياذ 
دمااٛق ثلااغ، ثٙجااٛص ٚ دّبيااذ اػ آْ ٚ  رٕ اايُ 
اِٛعِغثٍٛ ثٗ رلاکيً ، ٚظابيف، هاالديذ ٘اب ٚ 
ٍااغػ فعبٌيااذ يّيـاايْٛ ِـاازمً دمااٛق ثلااغ 

 افغبٔـزبْ ًٚع گغصيضٖ اؿذ. 
 

 تأسيس:
 َ: ِبصح صٚ

يّيـيْٛ ِـزمً دمٛق ثلغ افغبٔـزبْ صع  (6
چٛياابد صٌٚااذ جّٙااٛعي اؿااالِي افغبٔـاازبْ 

 رأؿيؾ ٚ ٍٛع ِـزمً فعبٌيذ ِي ّٔبيض.
يّيـيْٛ ِـازمً دماٛق ثلاغ افغبٔـازبْ   (2

صع أجاابَ فعبٌيااذ ٘اابي سااٛيق ادکاابَ لاابْٔٛ 
اؿبؿي، ايٓ لبْٔٛ ٚ ؿبيغ لٛأيٓ ٔبفاظٖ يلاٛع 

 عا ِالک اًّ لغاع ِي ص٘ض.
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 زوبعي:ٔبَ اس

يّيـااايْٛ ِـااازمً دماااٛق ثلاااغ ِااابصح ؿاااَٛ: 
افغبٔـزبْ ِٕجعض صعيٓ لبْٔٛ ثٕبَ يّيـايْٛ يابص 

 گغصص. ِي
 

 ِفَٙٛ دمٛق ثلغ:

دمااٛق ثلااغ ثااٗ ِفٙااَٛ اياآ لاابْٔٛ ِاابصح  چٙاابعَ: 
٘اابي اؿبؿااي اجاابعد اؿااذ اػ دمااٛق ٚ آػاصي

٘اب، ِياابقارجبع يٗ صع لبْٔٛ اؿبؿاي، ااالِياٗ
ٚ ؿابيغ اؿإبص ثايٓ ٘اب٘ب، لغاعصاص٘اب، پغٚرٛياٛي

اٌٍٍّي دمٛق ثلغ ياٗ افغبٔـازبْ ثاٗ عابياذ ٚ 
 رمجيك آٔٙب ِزعٙض اؿذ، رـجيً گغصيضٖ ثبكض. 

٘ااب، صؿزغؿااي ِـاابٚي ٚ ابصالٔااٗ ثااٗ ثيّااٗ
صاعص، ٔياؼ اػ  يٗ صٌٚذ اعائٗ ِاي رأِيٕبد ٚ سضِبري

 گغصص. جٍّٗ دمٛق ثلغي افغاص ِذـٛة ِي
 

 ا٘ضاف:

مك ا٘اضاف طياً يّيـيْٛ ثٗ ِٕ ٛع رذِبصح پٕجُ: 
 فعبٌيذ ِي ّٔبيض:

 ٔ بعد ثغ عابيذ دمٛق ثلغ صع يلٛع. .6
 رعّيُ ٚ دّبيذ اػ دمٛق ثلغ.  .2
ٔ بعد اػ ًٚعيذ ٚ چگٛٔگي صؿزغؿي افغاص  .8

 ثٗ دمٛق ٚ آػاصي ٘بي ثلغي.
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ثغعؿااي ٚ رذميااك اػ رشٍفاابد ٚ ِااٛاعص ٔمااي  .1
 دمٛق ثلغ. 

ارشاابط رااضاثيغ ثااٗ ِٕ ااٛع ثٙجااٛص ٚ أکلاابف  .3
 يلٛع.ًٚعيذ دمٛق ثلغ صع 

 

 ّ٘کبعي اصاعاد:

اعگبٔٙبي اضٌي ٚ لٌبئي، ٚػاعد  ٘اب،  ِبصح كلاُ:
اصاعاد ٚ ِإؿـبد صٌٚزاي ٚ ييغصٌٚزاي ٚ ؿابيغ 
ارجبع يلٛع ِکٍاف أاض صع رذماك ا٘اضاف ِٕاضع   

 ايٓ لبْٔٛ ثب يّيـيْٛ ّ٘کبعي ّٔبيٕض.
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 فصـل دوم
 تشکـيل کميسيون

 رغييت:
 ِبصح ٘فزُ:

ٗ كبًِ ِاغص (  اٌٛ ي9يّيـيْٛ ِغيت اػ ) -1
ٚ ػْ ِي ثبكض يٗ ثغاي ِضد پٕج ؿابي اػ ٍاغف 

 عئيؾ جّٙٛع رعييٓ ِي كٛٔض.
عئيؾ يّيـيْٛ اػ ِيبْ ااٌب اػ ٍغف عئيؾ  -2

 جّٙٛع رعييٓ ِي گغصص.
 

 رـّيٗ ااٌب:

اٌٛ يّيـيْٛ ثٕبَ يّيلٕغ يابص ِاي ِبصح ٘لزُ: 
 كٛص. 

 

 أزشبة ِعبْٚ:
 ِبصح ُٔٙ:

ِيابْ يّيـيْٛ صاعاي يک ِعبْٚ ثٛصٖ ياٗ اػ  (6
 گغصص.  ااٌبي آْ رٛؿَ سٛص آٔٙب  أزشبة ِي

دضٚص ٚظبيف ٚ هالديذ ٘بي ِعبْٚ اػ ٍاغف  (2
 گغصص. عئيؾ يّيـيْٛ رعييٓ ِي

 ايجبص ثٛعص ِـٍکي:
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ثاااٗ ِٕ اااٛع پيلاااجغص ثٙزاااغ ٚظااابيف، ِااابصح ص٘اااُ: 
يّيـيْٛ ِي رٛأض ثاٛعص ِـاٍکي عا ياٗ رعاضاص 

 ( ٔفغ ثيلزغ ٔجبكض، ايجبص ّٔبيض. 62آٔٙب اػ )
 

 َ اٌٛيذ يّيـيْٛ:كغاي

ااٌاابي يّيـاايْٛ ٚ ثااٛعص ِـااٍکي ِاابصح ياابػصُ٘: 
 ٚاجض كغايَ طيً ِي ثبكٕض:

 صاكزٓ ربثعيذ افغبٔـزبْ. .6
 ( ؿبٌگي.23دض الً اوّبي ؿٓ ) .2
اضَ دغِبْ اػ دمٛق ِاضٔي ٚ ؿيبؿاي ثاٗ  .8

 اؿبؽ دکُ ِذکّٗ ثبهالديذ.
صاكزٓ رذويالد ابٌي دمٛلي يب فمٙي ٚ يب  .1

غ عكزٗ ٘ب رٛأَ ثب صاكزٓ رذويالد ابٌي صع ؿبي
رجغثااٗ اٍّااي صع اِااٛع دّبيااذ ٚ رااغٚيج دمااٛق 

 ثلغ.
ِاازُٙ ٔجااٛصْ ثااٗ جااغَ سيبٔااذ ٍِااي ٚ ؿاابيغ  .3

 جغايُ ًضثلغي.
صاكاازٓ كااٙغد ٔيااک، اؿاازمالٌيذ ِزجاابعػ،  .1

 اازّبص ِغصِي ٚ ِزعٙض ثٛصْ ثٗ دمٛق ثلغ.
اضَ اٌٛيذ صع ادؼاة ؿيبؿي ديٓ روضي  .7

 ٚظيفٗ.
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 اضَ اكزغبي ااٌبب ثٗ ؿبيغ اِٛع:

اٌااٛ يّيـاايْٛ صعجغياابْ روااضي ِاابصح صٚاػص٘ااُ: 
ٚظيفٗ ّٔي رٛأض ثٗ اِاٛع صيگاغي اكازغبي ٚعػص. 
اكزغبي ثٗ اِٛع رضعيـي ص عِٛؿـبد رعٍيّاي 

 ٚ رذويٍي اػيٓ دکُ ِـزإي اؿذ.
 

 رعٍيك اٌٛيذ:
 ِبصح ؿيؼصُ٘: 

يغؿااي اٌااٛيذ  يّيـاايْٛ صع داابالد طيااً  (6
 گغصص:  رعٍيك ِي

 فٛد، اؿزعفب يب رمباض. .6
يذ ثٗ سيبٔاذ ٍِاي، جٕبياذ ٚ جاغايُ ِذکِٛ .2

 ًض ثلغي ثٗ اؿبؽ دکُ ِذکّٗ ثبهالديذ.
اثاازال ثااٗ اِااغاى هااعت اٌعااال  جـااّي يااب  .8

 صِبيي يٗ ِبٔع اجغاي ٚظيفٗ كٛص.
رٛظيف ثٗ ٚظبيف صيگغ اػ ٍغف عئيؾ جّٙاٛع  .1

 ثغاي ِضد ثيلزغ اػ كق ِبٖ.
 أفکبک اػ اٌٛيذ يّيـيْٛ. .3
( 6) يّيـيْٛ ِي رٛأض صعدبالد ِٕضع  فمغٖ (2

ايٓ ِبصٖ اٌي ِضد يکّبٖ كشن ٚاجض كغايَ عا 
يااغى ادااغاػ يغؿااي ساابٌي اٌااٛيذ ثااٗ عئاايؾ 

 جّٙٛع پيلٕٙبص ّٔبيض. 
 

 دبالد ؿجکضٚكي ااٌبب:
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 ِبصح چٙبعصُ٘: 

اٌااٛ يّيـاايْٛ صع داابالد طيااً صع هااٛعد  (6
ِٛجٛصيااذ صاليااً ِـاازٕض ٚ هااغيخ اػ اٌااٛيذ 

 يّيـيْٛ ؿجکضٚف ِي گغصص:
 ِذٌٛٗ.اضَ يفبيذ صع اجغاي اِٛع  
 افلبي اؿغاع يّيـيْٛ. 
 رشمي اػ ادکبَ ايٓ لبْٔٛ. 
( اياآ ِاابصٖ صع 6أفواابي اٌااٛ ِٕااضع  فمااغٖ ) (2

هااٛعد ِٛجٛصيااذ صاليااً ِـاازٕض ٚ هااغيخ ثااٗ 
پيلٕٙبص صٚ ثٍث  ااٌابي يّيـايْٛ ٚ ِٕ اٛعي 

 عئيؾ جّٙٛع هٛعد ِي گيغص.   
 

 اؿزعفب:

اٌٛ يّيـيْٛ ِي رٛأاض صعسٛاؿاذ ِبصح پبٔؼصُ٘: 
سٛيق عا ثٗ يّيـااايْٛ اعائاٗ ّٔبياض. اؿزعفبي 

ِٕ ٛعي اؿاازعفب اػ ٍغف عئياؾ جّٙٛع هااٛعد 
 ِي گيغص. 

  
 ِوٛٔيذ اػ رعميت اضٌي:

ااٌبب ٚ ؿبيغ ِبِٛعيٓ  يّيـيْٛ صع ِبصح كبٔؼصُ٘: 
اجغاي ٚظبيف لبٔٛٔي سٛيق ِٛعص رعميت اضٌي 

 لغاع ّٔي گيغٔض. 

 
 دبالد رعميت اضٌي:
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ّيـيْٛ ثٗ جاغَ ِازُٙ ٘غگبٖ اٌٛ يِبصح ٘فاضُ٘: 
كااٛص، ِاابِٛع ِـاائٛي اػ ًِٛااٛع ثااٗ يّيـاايْٛ 
اٍالع ِي ص٘ض ٚ ِزُٙ رذذ رعميت اضٌي لاغاع 

 گغفزٗ ِي رٛأض. 

صعدبالد جغَ ِلٙٛص، ِبِٛع ِـئٛي ِاي رٛأاض 
ِاازُٙ عا ثااضْٚ اجاابػح يّيـاايْٛ رذااذ رعمياات 

 اضٌي لغاع صاصٖ ٚ گغفزبع ّٔبيض.
رٛلياف  صع ٘غصٚدبٌذ ٘غگبٖ رعميت اضٌي لبٔٛٔاب  

عا ايجاابة ّٔبيااض، ِاابِٛع ِـاائٛي ِکٍااف اؿااذ 
ًِٛٛع عا ثالفبهٍٗ ثٗ  اٍالع يّيـيْٛ ثغؿابٔض 

 ٚ روٛيت آْ عا دبهً ّٔبيض.
 

 ِٛلعيذ صفزغ ِغيؼي ٚ رأؿيؾ صفبرغ ؿبدٛي:
 ِبصح ٘ژصُ٘:

صفزغ ِغيؼي يّيـيْٛ صع كٙغ يبثً ِي ثبكاض. 
يّيـيْٛ ِي رٛأض ٔ غ ثٗ ًاغٚعد ٚ ثاٗ ِٕ اٛع 

غ ا٘ضاف ايآ لابْٔٛ، صفابرغ ؿابدٛي ٚ رمجيك ثٙز
ٚاليزاي سااٛيق عا ٍااٛع ِإلااذ يااب صايااُ رأؿاايؾ 

 ّٔبيض. 
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 صاعاالٔلبب:
 ِبصح ٔؼصُ٘:

يّيـايْٛ ثااٗ ِٕ اٛع پيلااجغص اِااٛع اصاعي،    (6)
 صاعاي صاعاالٔلبب ِي ثبكض.

 صع عأؽ صاعاالٔلبب عئيؾ اجغائيٛي لغاع صاعص.
بَ ايآ صاعاالٔلبب ٚظبيف سٛص عا ِمابثك ثاٗ ادکا

لااابْٔٛ ٚ ٍغػاٌعٍّاااي ياااٗ اػ ٍاااغف يّيـااايْٛ 
 روٛيت ِي گغصص، اجغا ِي ّٔبيض. 

عيٓ ٚ ؿبيغ يبعيٕبْ صاعاالٔلابب عئيؾ، ِبِٛ   (2)
ِماابثك ادکاابَ لاابْٔٛ ياابع ٚ لاابْٔٛ ِاابِٛعيٓ ثااب 
ٔ غصاكذ اٍ٘يذ، يفبيذ، رشون فاغصي، رعٙاض 
ثااٗ اِااغ دمااٛق ثلااغ ٚ رغيياات ابصالٔااٗ لااِٛي، 

 جٕـي ٚ ػثبٔي اؿزشضاَ ِي گغصٔض. 
 

 جٍـبد:
 ِبصح  ثيـزُ: 

جٍـبد اابصي يّيـايْٛ ٘فزاخ يکجابع صاياغ  (6
ٌعبصٖ ثٗ روّيُ عئايؾ ِي گغصص. جٍـبد فٛق ا

يّيـيْٛ يب صعسٛاؿذ يک ثٍث ااٌب صايغ كاضٖ 
 ِي رٛأض. 

ٔوبة جٍـبد يّيـايْٛ ثذٌاٛع صاكاذ صٚ  (2
ثٍااث ااٌااب ب رکّيااً ٚ رواابِيُ ثااٗ اياغيااذ آعاي 

 ااٌبي دبًغ ارشبط ِي گغصص. 
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صع هااٛعد رـاابٚي آعاب ، عأي عئاايؾ يّيـاايْٛ 
 رعييٓ يٕٕضٖ اؿذ.
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 فصل سوم
 اي کميسيونوظايف و صالحيت ه
 

 هالديذ ٘ب ٚ ٚظبيف:

يّيـيْٛ ثٗ ِٕ ٛع رذمك ا٘ضاف ِبصح ثيـذ ٚ يکُ: 
ِٕضع  ايٓ لبْٔٛ صاعاي ٚظابيف ٚ هاالديذ ٘ابي 

 آري ِي ثبكض:

 ٔ بعد ثغ ًٚعيذ دمٛق ثلغ. .6
ٔ بعد اػ رمجيك ادکبَ لبْٔٛ اؿبؿي، ؿبيغ  .2

لااٛأيٓ، ِمااغعاد، ٌااٛايخ ٚ رعٙااضاد صععاثمااٗ ثااٗ 
 دمٛق ثلغ.

جااغاآد ٚ اٍّکغص٘اابي ؿيـاازُ ٔ اابعد اػ ا .8
اصاعي، اااضٌي ٚ لٌاابئي، ٔٙبص٘ااب ٚ ِإؿـاابد 
أزفااباي ٚ ييغأزفااباي ٍِااي ٚ ثاايٓ اٌٍٍّااي صع 

 يلٛعيٗ ثغ ًٚعيذ دمٛق ثلغ ِإثغ ثبكض. 
ٔ اابعد اػ اجااغاآد ِغاجااع ٚ ِمبِاابد صٌٚزااي ٚ  .1

ييغصٌٚزااي صع عاثمااٗ ثااٗ رٛػيااع ابصالٔااٗ ٚ لبثااً 
 صؿزغؿي سضِبد ٚ رأِيٕبد.

يذ ٚ چگٛٔگي صؿزغؿي افغاص ٔ بعد اػ ًٚع .3
 ثٗ دمٛق ٚ آػاصي ٘بي ثلغي.
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ثبػصياااض اػ ِذاااالد ؿاااٍت آػاصي ٚ ٔ ااابعد اػ  .1
رمجيااك لااٛأيٓ ِغثااٍٛ ثااٗ عفزاابع ثااب ِذجٛؿاايٓ ٚ 

 ِذجٛػيٓ ِمبثك ادکبَ لبْٔٛ ِغثٍٛ. 
 ثغعؿي رشٍفبد ٚ ِٛاعص ٔمي دمٛق ثلغي. .7
جّااااع آٚعي اؿاااإبص، ِااااضاعک، كااااٛا٘ض ٚ  .3

 ثلغ.ِعٍِٛبد صع ِٛاعص ٔمي دمٛق 
اعجااابع  ٔزااابيج ثغعؿاااي ٘اااب جٙاااذ داااً ٚ  .9

جٍٛگيغي اػ رشٍف ٚ ٔمي دمٛق ثلغ ثٗ ِغاجاع 
 ِغثٍٛ ٚ رعميت اجغاآد صع ػِيٕٗ.

ٍغح ٚ رمجيك ثغٔبِخ ٍِاي آِاٛػف ٚ آگاب٘ي  .62
 دمٛق ثلغ. 

ّ٘کاابعي ثااب اصاعاد ِغثٍٛااٗ صع ػِيٕااخ عابيااذ  .66
 ِٛاػيٓ دمٛق ثلغ صع ٔوبة رعٍيّي.

أِيٓ  ٚ ٍغح ٚ رمجياك ثغٔبِاٗ ٘اب صع جٙاذ را .62
دّبيذ اػ جغيبْ عؿايضگي ثاٗ جاغايُ، جٕبيابد ٚ 
ِٛاعص ٔمي دمٛق ثلغ يٗ كبًِ پغٚؿخ اضاٌذ 

 أزمبٌي ِي گغصص.
اثغاػ ٔ غ ٚ اعائاٗ ِلاٛعٖ ثاٗ كاٛعاي ٍِاي ٚ  .68

دکِٛذ ثٗ ِٕ ٛع ٍغح، رواٛيت ياب رعاضيً ٚ ٌغاٛ 
لٛأيٓ ٚ ِماغعاد صع عاثماٗ ثاٗ دّبياذ، ثٙجاٛص ٚ 

 أکلبف دمٛق ثلغ. 
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ٖ ٘اابي الػَ ثااٗ كااٛعاي ٍِااي ٚ اعائااٗ ِلااٛع .61
دکِٛذ ثاٗ ِٕ اٛع اٌِابب ، رواٛيت ٚ ياب اٌذابق 
 افغبٔـزبْ ثٗ ِعب٘ضاد ثيٓ اٌٍٍّي دمٛق ثلغ.

اعائٗ ِلٛعٖ ثٗ دکِٛاذ ياغى رمجياك ثٙزاغ  .63
رعٙضاد افغبٔـزبْ صع لجابي اٙضٔبِاٗ ٘ابي ثايٓ 

 اٌٍٍّي دمٛق ثلغ.  
أجاابَ رذميماابد اٍّااي ثااٗ ِٕ ااٛع صعيبفااذ  .61

ّ٘بٕ٘گي پغٔـيت ٘اب ٚ  كيٖٛ ٘بي ِإثغ جٙذ
ِکبٔيؼَ ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي دمٛق ثلغ ثاب امبياض، 

 فغٕ٘گ ٚ إعٕبد ٍِي ٚ رٙيٗ ٍغح صع ػِيٕٗ.
اعايٗ ِلٛعٖ ٚ رٙيٗ ِٛاص ٚ ِعٍِٛابد الػَ ثاٗ  .67

ِٕ ٛع عاپٛعص٘ي صٌٚذ ِجٕي ثاغ رعٙاضاد دماٛق 
 ثلغي افغبٔـزبْ. 

ّ٘کبعي ثب ِغاجع صٌٚزي ٚ ييغصٌٚزي ٚ ؿبيغ  .63
ع رمجيك ثٙزاغ ِاٛاػيٓ دماٛق ِإؿـبد ثٗ ِٕ ٛ

ثلغ ٚ ثٍٕاض ثاغصْ صعجاٗ عابياذ دماٛق ثلاغ صع 
 اغهٗ ٘بي ِغثٍٛ.

ّ٘کبعي صع جٙذ رمجيك اهاالدبد اصاعي ثاٗ  .69
ِٕ ٛع رأِيٓ، دّبيذ، ثٙجاٛص ٚ أکلابف دماٛق 

 ثلغ.
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ّ٘کاابعي ثااب ؿاابػِبْ ٍِااً ِزذااض ٚ ؿاابيغ  .22
ِإؿـاابد ِٕممااٛي ٚ ثاايٓ اٌٍٍّااي صع جٙااذ 

 ذ.ا٘ضاف ٚ ٚظبيف صع دضٚص هالدي
أجااابَ ِلاااٛعٖ ٘ااابي ٍِاااي ٚ ٔ غساااٛا٘ي  .26

اِّٛي ثٗ ِٕ ٛع صعيبفاذ كايٖٛ ٘ابي اٍّاي، 
ثٙجااٛص، دّبيااذ ٚ أکلاابف دمااٛق ثلااغ ٚ رٙيااٗ 

 ٍغح صع ػِيٕٗ.
اعائاااٗ ٔ غيااابد، پيلااإٙبصاد ٚ عاپٛع٘اااب ثاااٗ  .22

ِمبِاابد ِـاائٛي، ِغاجااع ٚ كااٛعا٘بي ٍِااي، 
ٚاليزي، ٌٚـاٛاٌي ٘اب ٚ لغياٗ ٘اب ياغى ثٙجاٛص، 

 لغ.دّبيذ ٚ أکلبف دمٛق ث
اعرمبي ظغفيذ ٘بي يبعي ٔٙابص ٘ابي ِذٍاي  .28

 دمٛق ثلغ ٚ دّبيذ اػ ٔمق ٚ ٚظبيف آٔٙب. 
پشق ٚ ٔلغ ااالِيٗ ٘بي اّاِٛي ٚ ثيبٔابد  .21

 عؿّي صعثبعٖ ًٚعيذ دمٛق ثلغ.
ِمبٌجٗ رًٛيذبد عاجع ثاٗ اٍاً ااضَ عابياذ  .23

 اهٛي ٚ ِٛاػيٓ دمٛق ثلغ اػ ِـئٌٛيٓ اِٛع.
جابع رجٍيغ ٚ رغٚيج دمٛق ثلغ يغى آگب٘ي ار .21

 يلٛع.
اعائٗ گؼاعف  ؿبالٔٗ اػ ًٚعيذ دماٛق ثلاغ  .27

 ثٗ عئيؾ جّٙٛع.
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اعائااٗ ٚ ٔلااغ عاپااٛع ٚ گؼاعكاابد صع عاثمااٗ ثااٗ  .23
 ًٚعيذ دمٛق ثلغ.

اعائٗ ِلٛعٖ صع ِٛاعص چگٛٔگي عؿايضگي ثاٗ  .29
 رشٍفبد اػ ِٛاػيٓ دمٛق ثلغ ثٗ عئيؾ جّٙٛع.

اصاعٖ ٚ ع٘جاااغي اِاااٛع صفزغِغياااؼي، صفااابرغ   .82
جاذ اػ اجاغاآد ٚ فعبٌياذ ؿبدٛي ٚ ٚاليزي ٚ ِغال

 ٘ب ٚ ؿٍٛک فغصي ِبِٛعيٓ ٚ يبعيٕبْ ِغثٍٛ.
ربِيٓ عٚاثَ ثٗ ؿمخ ٍِي ٚ ثايٓ اٌٍٍّاي صع  .86

اغهٗ فعبٌيذ ٘بي دماٛق ثلاغ ٚ رمجياك ثٙزاغ 
 ادکبَ ايٓ لبْٔٛ.

ربِيٓ اِکبٔبد ٚ رـاٙيالد ِابصي الػَ جٙاذ  .82
 پيلجغص فعبٌيذ ٘بي يّيـيْٛ.

عاثمٗ رٕ يُ اِٛع گؼاعف ص٘ي ٚ ادوبئيٗ صع   .88
ثٗ ًٚعيذ دمٛق ثلغ يغى اؿازفبصٖ اٍّاي ٚ 

 اٍّي.
ًٚااع ٌااٛايخ جٙااذ رٕ اايُ اِااٛع ِغثااٍٛ ثااٗ  .81

دمااٛق، ٚجبياات، ِکٍفيااذ ٘ااب، اِزياابػاد ٚ ثيّااٗ 
٘اااابي ااٌاااابب، ِاااابِٛعيٓ ٚ  ؿاااابيغ يبعيٕاااابْ 

 يّيـيْٛ.
 ِـئٌٛيذ اػ رمجيك ايٓ لبْٔٛ. .83

 

 اكزغاک صع جٍـبد ؿبالٔخ يّيـبعي ابٌي ؿبػِبْ ًٍِ ِزذض:
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عئايؾ ياب ّٔبيٕاضٖ ثبهاالديذ ٚي ـاذ ٚ صَٚ: ِبصح ثي
ِي رٛأض صع جٍـبد ؿبالٔٗ يّيـايبعي اابٌي 
ؿبػِبْ ًٍِ ِزذض صع اِٛع دماٛق ثلاغ ٚ ؿابيغ 
گغصّ٘بيي ٘بي ِٕممٛي ٚ ثيٓ اٌٍٍّاي ِلابثٗ 

 ٍجك لبْٔٛ اكزغاک ّٔبيض. 
 

 ثغعؿي كکبيبد:
 ِبصح ثيـذ ٚ ؿَٛ:

يّيـيْٛ، كاکبيبد ٚاهاٍٗ اػ ٔماي دماٛق  (6
 عؿي ِي ّٔبيض. ثلغ عا ثغ

يّيـااايْٛ، كاااکبيبد ٚاهاااٍٗ عا رذٍياااً ٚ  (2
اعػيبثي ّٔٛصٖ، اؿٕبص، كٛا٘ض ٚ ِعاٍِٛااابد الػَ 
عا جّااع آٚعي  ٚ صع عفااع آْ ثااب ِاااغاجع ِغثااااٍٛ 

 ّ٘کاابعي ِي ّٔبيض.
يّيـيْٛ ِي رٛأض إضاٌٍؼَٚ ًِٛٛع عا ثاب ٔ اغ 

( ِابصح ثيـاذ ٚ يکاُ 9صاكذ جااااااااااااااااااؼب )
 ثٗ ِغاجع ِـإٚي ِذٛي ّٔبيض. ايٓ لبْٔٛ

 

 هالديذ يّيـيْٛ صع جّع آٚعي صاليً اثجبد:

يّيـايْٛ ِاي رٛأاض صع جغيابْ ِبصح ثيـذ ٚ چٙبعَ: 
ثغعؿي كکبيبد، اؿٕبص ٚ كٛا٘ض عا اػ اكاشبم 

 ٚ ِغاجع ِغثٍٛ ِمبٌجٗ ّٔبيض. 
 

 اضَ اججبع صع ٔلغ ٚ افلبي اؿٕبص ٚ ِضاعک:
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ب ٚ ٔلااغ يّيـاايْٛ ثااٗ افلاابِاابصح ثيـااذ ٚپاإجُ: 
اؿٕبص، ِضاعک ٚ كٛا٘ضيٗ صع اسزيبع صاعص، ِججٛع 

 كضٖ ّٔي رٛأض. 
 

 ًٚعيذ دمٛق ثلغي ػٔبْ، اٍفبي،  ِعيٛثيٓ ٚ ِعٌٍٛيٓ:

يّيـاايْٛ ِکٍااف اؿااذ  ثااٗ ِاابصح ثيـااذ ٚ كلااُ: 
ِٕ ااٛع دّبيااذ ٚ ثٙجااٛص ًٚااعيذ دمااٛق ثلااغي 
ػٔبْ، اٍفبي، ِعياٛثيٓ ٚ ِعٍاٌٛيٓ ٚؿبيغاللابع ٚ 

اعائاٗ ساضِبد ٚ رأِيٕابد ٚ گغٚ٘بي آؿيت پظيغ ٚ 
ِٛاظجذ ثيلزغ اػ دمٛق كبْ، ٍغح ٘ابي ِاٛعص 
ٔ غ عا ثٗ ِغاجع صٌٚزي ٚ ٔٙبص٘بي جبِعٗ ِضٔي 

 پيلٕٙبص ّٔبيض.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ٚظبيف ٚ هالديذ ٘بي عئيؾ يّيـيْٛ:

عئيااؾ يّيـاايْٛ صاعاي ٚظبيف ِبصح ثيـذ ٚ ٘فزُ: 
 ٚ هااالديذ ٘بي طيً ِي ثبكض: 

 ٌيذ ٘بي يّيـيْٛ.ع٘جغي اِّٛي فعب (6
 عيبؿذ اػ جٍـبد يّيـيْٛ. (2
 ٔ بعد اػ رمجيك ثٛصجٗ. (8
هضٚع اٚاِغ ٚ ٘ضايبد صع جٙذ رمجيك ادکابَ   (1

 ايٓ لبْٔٛ.
 

 ِـئٌٛيذ فغصي ٚ جّعي:



 
23 

عئايؾ ٚ ااٌابي يّيـايْٛ صع ِبصح ثيـذ ٚ ٘لازُ: 
پيلجغص فعبٌيذ ٘بي ؿبدبد ِغثٍٛ، ِـائٌٛيذ 
ي فغصي ٚ صع عاثمٗ ثاٗ روابِيُ ٚ اجاغاآد اّاِٛ

 يّيـيْٛ ِـئٌٛيذ جّعي صاعٔض.
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 فوً چٙبعَ
 ادکبَ ِزفغلٗ

 ثٛصجٗ:
 ِبصح ثيـذ ٚ ُٔٙ:

يّيـاايْٛ ثٛصجااخ سااٛيق عا رغرياات ّٔااٛصٖ،  (6
يغى ٍي ِغادً اػ عاٖ ثٛصجخ ٍِي ثاٗ كاٛعاي 

 ٚػيغاْ اعائٗ ِيّٕبيض.
يّيـيْٛ ثٛصجخ ساٛيق عا ٍاٛع ِـازمالٔٗ  (2

 ِمبثك ثٗ لٛا ٔيٓ ِغثٍٛ رمجيك ِي ّٔبيض.
 

 يبفذ يّکٙبي ِبٌي ٚ رشٕيکي:صع

يّيـيْٛ ِي رٛأض ثٗ ِٕ ٛع رٕ ايُ ِبصح ؿي اَ: 
ثٙزغ فعبٌيذ ٘ب، ِإثغيذ اجغاآد ٚ رمجياك ثغٔبِاٗ 
٘اابي رٛؿااعٛي سااٛيق صع چٛياابد اياآ لاابْٔٛ ٚ 
لااٛأيٓ ِااغ ثااٍٛ اػ ؿاابػِبْ ٍِااً ِزذااض ٚ ؿاابيغ 
ِإؿـبد رّٛيً يٕٕضح ثيٓ اٌٍٍّي يّاک ٘ابي 

 ض. ِبٌي ٚ رشٕيکي صعيبفذ ّٔبي
 

 
 

 ايجبص ؿيـزُ كفبف ِبٌي:

يّيـيْٛ ِکٍاف اؿاذ ثاٗ ِٕ اٛع ِبصح ؿي ٚ يکُ:
رمجيك ثٙزغ ثٛصجٗ، ؿيـزُ كفبف ِابٌي عا صع 



 
25 

عاثمااٗ ثااب اصاعح اِااٛع ِاابٌي، رعّيااغاد، ٚؿاابيً ٚ 
ٌااٛاػَ ِااٛعص ًااغٚعد ٚ ٔ اابعد ثااغ اِااٛع اٛايااض ٚ 

 ِوبعف عا  ايجبص ّٔبيض.
 

 اعائٗ گؼاعف:
 ِبصح ؿي ٚ صَٚ:

پٛع اِّٛي ؿابالٔٗ ثاٗ كاّٛي يّيـيْٛ عا (6
ِوبعف ِبٌي سٛص عا صع ظغف يکّبٖ ثعض اػ افززبح 
جٍـبد ؿبالٔخ كٛعاي ٍِي ثاٗ ٌٚـاي جغگاٗ 

 رمضيُ ِي ّٔبيض.
عاپٛع كبًِ رّبَ اجاغاآد ٚ فعبٌياذ ٘ابي أجابَ 
كضٖ، گؼاعف ًٚعيذ اِّٛي دمٛق ثلغ راٛأَ 
ثااب ٔ غياابد ٚ پيلاإٙبصاد صع ِاااٛاعص ِغثااااٍٛ ثااٗ 

 ثبكض. دماٛق ثلغ ِي
يّيـيْٛ ِي رٛأض گؼاعف ٘بي جضاگبٔاٗ عا  (2

رٛأَ ثب ٔ غيبد ٚ پيلٕٙبصاد صع ِاٛاعص ِغثاٍٛ ثاٗ 
ٔ بعد، دّبيذ، ثٙجٛص ٚ أکلبف دمٛق ثلغ ثٗ 

 ٌٚـي جغگٗ اعائٗ ّٔبيض.
عئاايؾ ٚ ااٌاابي يّيـاايْٛ ثٕاابثغ رمبًاابي  (8

ٌٚـااي جغگااٗ ٕ٘گاابَ ثغعؿااي عاپااٛع اّااِٛي 
 يٕض.ؿبالٔخ صع جٍـٗ ِغثٍٛ اكزغاک ِي ّٔب

 

 
 

 ِوٛٔيذ إِيزي:
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ٚػاعد اِاٛع صاسٍاٗ ٚ ؿابيغ ِغاجاع ِبصح ؿي ٚ ؿَٛ: 
طيااغثَ إِيزااي ثااغاي راابِيٓ إِيااذ ٚ دفبظااذ 
ااٌبي يّيـيْٛ ٚ صفبرغ ِغثٍٛ آْ رضاثيغ الػَ عا 

 ّٔبيض. ارشبط ِي
 
 

ٙغ: ُِ  ٔلغيٗ، آعَ ٚ 

يّيـاايْٛ صاعاي ٔلااغيٗ، آعَ ٚ ِاابصح ؿااي ٚ چٙاابعَ: 
 ِٙغ ِشوٛم ِي ثبكض.

 

 يز أفبط:ربع

ايٓ لبْٔٛ اػ رابعيز رٛكايخ ٔبفاظ ٚ ِبصح ؿي ٚ پإجُ: 
 صع جغيضح عؿّي ٔلغ گغصص.  

 


