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  :مقذمو

اقزيبظٟ يسير ٣ ٙٞبقت اؾ »     ث٠ ٙٞؾ٤ؼ رسٌَ ثطهيعٛ ث٠ رأّيع َٙبٗ ٙقؾ٘ ؼ١جؽي ظؼ

 اقبقٞب٠ٙ ثٞيبظ 4ظؼ اخؽاي ٙبظح  ٣« ؽؽىيذ ١بي فٖٚي ٝطجگبٛ ظؼ ؼاقزبي ر٤ققخ ٠ٚ١ خبٝجخ ّه٤ؼ

آييٜ ٝب٠ٙ ازؽاؾ « ثؽرؽ ٣ ٝطجگي اىؽاظ رقؽيو ٝطج٠ ٣ ازؽاؾ اقزقعاظ١بي»ٖٙي ٝطجگبٛ ظؼثبؼح 

ث٠ اضزًبؼ « ثٞيبظ ٖٙي ٝطجگبٛ ّه٤ؼ»ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ  ظؼ .اقزقعاظ١بي ثؽرؽ ٣ ٝطجگي ر٤ًيت ٙي ن٤ظ

ث٢عانذ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي ث٠ اضزًبؼ »٣ « رسَيَبد ٣ ىٞب٣ؼي ف٤ٖٗ،» ٣ ظ٣ ٣ؾاؼرطبٝخ« ثٞيبظ»

  .ٝبٙيعٟ ٙي ن٤ظ« ث٢عانذ ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣»

  

  ١عهـ 1ماده 

اقزبٝعاؼظقبؾي ٙقيبؼ١ب ٣ ىؽايٞع١بي نٞبقبيي ٣ ٙقؽىي  ٙٞغَي ّؽظٛ ٣ رقؽيو نبضى ١بي فٖٚي،

  .ثطم ٝطجگبٛ ٣ اقزقعاظ١بي ثؽرؽ ١ؽ

  

   رقؽيو ٝطج٠ ٣ اقزقعاظ ثؽرؽـ2ماده 

اقبقٞب٠ٙ ثٞيبظ ث٠ ىؽظ ثؽخكز٠ ٣ ّبؼآٙعي اعالً ٙي ن٤ظ ٠ّ  4ث٠ اقزٞبظ ٙبظٟ « ٝطج٠»ـ 2ـ1

گكزؽل فٖ٘ ٣ ١ٞؽ ٣ ىٞب٣ؼي ٣ ىؽ١ٞگ قبؾي ٣ ٙعيؽيذ ّه٤ؼ ٙسك٤ـ  اثؽگػاؼي ٣ي ظؼ ر٤ٕيع ٣

ّبؼآىؽيٞي ٣ ٝج٤ك ىْؽي ٣ي ظؼ ؼاقزبي ر٤ٕيع ٣ گكزؽل ظاٝم ٣ ٤ٝآ٣ؼي  ثبنع ٣ ٤١ل، ضالٍيذ،

  .ث٠ ؼنع ٣ ر٤قق٠ فٖٚي ٣ افزالي خبٙق٠ اٝكبٝي ّه٤ؼ گؽظظ ٤ٙخت قؽفذ ثطهيعٛ

ىؽظي اعالً ٙي ن٤ظ ٠ّ ث٠ ي٤ؼد ثب٤َٕٟ ٝطج٠ ث٤ظٟ ٣ٕي ٤ٞ١ؾ ؾٙي٠ٞ ١بي  ث٠« اقزقعاظ ثؽرؽ»- 2-2 

 .نٞبقبيي ّبٙٔ ٣ يب ثؽ٣ؾ اقزقعاظ١بي ٣يژٟ ا٣ ىؽا١٘ ٝهعٟ اقذ الؾٗ ثؽاي

نبٙٔ اقزقعاظ١بي ثؽرؽ ٣ ٝطجگبٛ ثطه٢بي ٙطزٖو اؾ ٍجئ فٖٚي ٣ ىٞب٣ؼي،   رقبؼيو ى٤ً:1تبصزه 

  .ىؽ١ٞگي، اخزٚبفي، ١ٞؽي ٣ ٙعيؽيزي ٙي ثبنع آ٤ٙؾني،

٣ ٝس٤ٟ زٚبيذ اؾ ٤ٝاثل ر٤قظ ثٞيبظ پيه٢ٞبظ ٣ پف اؾ ر٤ًيت   رقؽيو ٣ نؽايظ ازؽاؾ ٝبثنگي:2تبصزه 

  .فبٕي اَٝالة ىؽ١ٞگي ٙي ؼقع ١يئذ اٙٞبء ث٠ ر٤ًيت ن٤ؼاي

ٟ ١بي ؾٙبٝي   اقزقعاظ ثؽرؽ ٣ ٝطجگي يِ ىؽآيٞع پ٤يب اقذ:3تبصزه  ٣ ٙي ثبيكذ رعا٣ٗ نؽايظ ظؼ ظ٣ؼ

 .گيؽظ ٙهطى ظؼ ازؽاؾ ٝطجگي ٙقيبؼ ٍؽاؼ

  

ٟ ١بي ٙطزٖو ـ 3ماده   ىؽايٞع ازؽاؾ اقزقعاظ ثؽرؽ ٣ ٝطجگي ظؼ ز٤ؾ

 ظؼ رقييٜ ٣ ازؽاؾ نؽايظ ٝطجگي، ىؽآيٞع١بي رقؽيو ٣ ردؽث٠ نعٟ ر٤قظ ٢ٝبظ١بي ثؽگؿيٞٞعح    - 1-3

  ٝطجگبٛ ١ؽ ثطم پػيؽىز٠ نعٟ ٣ ثب خ٢ذ گيؽي فٖٚي ٣ فَاليي قيبقذ ١بي ٤ٙخ٤ظ ١ٚب١ٞگ ٣

 .ٙقيبؼ١بي ٣ضـ نعٟ فٞعإٖؿ٣ٗ ر٤َيذ ٣ يب ايالذ ٙي گؽظظ

٤ٙخ٤ظ ثؽاي رقييٜ ث٢زؽي٢ٞب ظؼ ثطم ١بي ٙطزٖو ثب ؼ٣يْؽظ ر٤َيزي ٤ٙؼظ ايالذ ٣  ـ آييٜ ٝب٠ٙ ١بي3- 22

  .ثٞيبظ ٍؽاؼ ض٤ا١ع گؽىذ ر٤ًيت

  



اىؽاظي ٠ّ ظاؼاي يْي اؾ  نؽايظ ازؽاؾ اقزقعاظ١بي ثؽرؽ ٣ ٝطجگي ـ 4ماده 

  .ٙي ن٤ٝع ٣يژگي ١بي ؾيؽ ثبنٞع، اقزقعاظ ثؽرؽ يب ٝطج٠ نٞبضز٠

  ـ ثؽگؿيعگبٛ إٚپيبظ١بي فٖٚي ٙقزجؽ ظاضٖي ٣ خ٢بٝي4ـ1

ٜ إٖٖٚي ظاٝم آ٤ٙؾي ثب رأييع ٣ؾاؼد آ٤ٙؾل ٣ ٝيؽاد (إو   ا٣ٓ رب ق٤ٗ إٚپيبظ١بي ٙقزجؽ خ٢بٝي ٣ ثي

  پؽ٣ؼل ث٠ ف٤ٞاٛ ٝطج٠

ٟ يبىزگبٛ ٙؽز٠ٖ ٢ٝبيي إٚپيبظ١بي ٙقزجؽ خ٢بٝي (ة  ٜ إٖٖٚي ظاٝم آ٤ٙؾي ثب رأييع ٣ؾاؼد آ٤ٙؾل ٣  ؼا ثي

  پؽ٣ؼل ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ

ٜ إٖٖٚي ظاٝهد٤يي ثب رأييع ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ) ج ث٢عانذ ث٠  ٝيؽاد ا٣ٓ رب ق٤ٗ إٚپيبظ١بي ٙقزجؽ ثي

 ف٤ٞاٛ ٝطج٠

ثب ٙقؽىي ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ث٢عانذ  ٝيؽاد ا٣ٓ رب ق٤ٗ إٚپيبظ١بي ٙقزجؽ فٖٚي ظاٝهد٤يي ّه٤ؼ (ظ 

  ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ

إٚپيبظ١بي ٙقزجؽ فٖٚي ظاٝم آ٤ٙؾي ّه٤ؼ ثب ٙقؽىي ٣ؾاؼد آ٤ٙؾل ٣ پؽ٣ؼل  ٝيؽاد ا٣ٓ رب ق٤ٗ (١ـ 

  اقزقعاظ ثؽرؽ ث٠ ف٤ٞاٛ

  

  ـ ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ آؾ٢ٝ٤ٙبي قؽاقؽي4ـ2

ٛ ١بي قؽاقؽي َٙغـ ّبؼنٞبقي اؾ ٙيبٛ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ (إو  ٝيؽ ا٣ٓ 100ٙيبٛ ؼرج٠ ١بي ثؽرؽ آؾ٤ٙ

  ٝيؽ ا٣ٓ ثؽاي50 ٝيؽ ا٣ٓ ثؽاي ؼنز٠ ١بي ف٤ٖٗ ردؽثي، 50ؼنز٠ ١بي ؼيبضي ٣ ىيؿيِ،  ثؽاي

   ٝيؽ ا٣ٓ ثؽاي ؼنز٠ ١بي ١ٞؽ ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ20ؼنز٠ ١بي ف٤ٖٗ اٝكبٝي ٣ 

  

  ـ ٙطزؽفبٛ ٣ ْٙزهيب4ٛـ3

ٟ ١بي فٖٚي ٙقزجؽ (إو  ٜ إٖٖٚي  ثؽگؿيعگبٛ ٙكبثَبد ٣ خه٤ٞاؼ ظاضٖي ٣ ضبؼخي اؾ ٍجئ خه٤ٞاؼح ثي

ف٤ٖٗ پؿنْي ؼاؾي ثب ٙقؽىي ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ث٢عانذ  ض٤اؼؾٙي، خه٤ٞاؼح خ٤اٛ ض٤اؼؾٙي ٣ خه٤ٞاؼح

  ثؽرؽ ٣ رأييع ثٞيبظ ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ

ظؼ ٙؽاخـ غيًالذ ظاضٖي  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ ٙطزؽفبٛ ٣ ْٙزهيبٛ ايؽاٝي ٠ّ اضزؽاؿ ٣ اّزهبه آٝبٛ (ة 

 .(رقييٜ ّٞٞعح ٙؽاخـ غيًالذ اقذ ثٞيبظ)٣ يب ضبؼخي ث٠ ثجذ ؼقيعٟ ثبنع ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ 

ٟ ١ب ٣ ٙكبثَبد فٖٚي ثب رأييع:تبصزه ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ث٢عانذ ٣ ظؼ ٤ٙاؼظ ضبو ثب رأييع ثٞيبظ   خه٤ٞاؼ

  .ٙقزجؽ نٞبضز٠ ٙي ن٤ظ

  

  ـ ظاٝم آ٤ٙضزگب4ٛـ4

ظاضٔ ّه٤ؼ ٣  (ّبؼنٞبقي ٣ ثبالرؽ)ظاٝهگب١ي  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ ٝيؽاد ا٣ٓ ظاٝم آ٤ٙضز٠ ؼنز٠ ١بي

ٟ ١بي فٖٚي٠  ٙعيؽيذ ز٤ؾٟ فٖٚي٠ ٍ٘ »٣ « ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ث٢عانذ»ٙقؽىي  ثب (قغر يِ ٣ ثبالرؽ)ز٤ؾ

 ثؽرؽ ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ« ٣ ضؽاقبٛ

  

ٜ ١بي ٙكبثَبد ف٤ٖٗ ٍؽآٝي4ـ5   ـ ثؽرؽي

ٜ إٖٖٚي ثب رأييع ٣ؾاؼد ىؽ١ٞگ ٣ اؼنبظ  ثؽگؿيعگبٛ ٝيؽاد ا٣ٓ رب ق٤ٗ ٙكبثَبد ٙقزجؽ ٍؽآٝي ظاضٖي ٣ ثي

  ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ اقالٙي ث٠

 . رهطيى افزجبؼ ٙكبث٠َ ثب ثٞيبظ اقذ:تبصزه



  

  ثؽخكز٠ فٖٚي، اٍزًبظي، اخزٚبفي ٣ ىؽ١ٞگي ّه٤ؼ ـ نطًيز٢بي4ـ6

ايؽاٝي ٠ّ ثؽ اقبـ ٙقيبؼ١بي ٙؤقكبد ٙقزجؽ اعالفبد فٖٚي  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ ٙسََبٛ (إو 

ٜ إٖٖٚي ٣ ظاضٖي ث٠ ٕسبػ رقعاظ اؼخبفبد ث٠ َٙبالد آ٢ٝب ٣ يب قبيؽ نبضى ١بي ٙؽرجظ ث٠ ف٤ٞاٛ  ثي

ٜ إٖٖٚي ٍؽاؼ گؽىز٠ اٝع، ثب ٙقؽىي ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ث٢عانذ ث٠ پژ١٣هگؽاٛ ٣  ظاٝهٚٞعاٛ ٖٙي ٣ ثي

 ف٤ٞاٛ ٝطج٠

اخزٚبفي ٣ ىؽ١ٞگي ّه٤ؼ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ اىؽاظي ٠ّ ثؽاي زٔ ٙهْالد ٖٙي اٍزًبظي، (ة 

ٟ اٝع ٣ ايٜ ؼا١ْبؼ١ب ردؽث٠ نعٟ ٣ ٝزبيح زبئ اؾ آٛ ث٠ رأييع ٙؽاخـ غيؽثظ  ؼا١ْبؼ١بي ٙٞبقجي اؼائ٠ ّؽظ

 اقزقعاظ ثؽرؽ ؼقيعٟ ثبنع، ثب اٝزطبة ثٞيبظ ث٠ ف٤ٞاٛ

ٟ ١بي (ج  فٖٚي اف٘ اؾ ف٤ٖٗ اٝكبٝي ٣  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ اىؽاظي ٠ّ ظؼ ١ؽ يِ اؾ ؼنز٠ ١ب ٣ گؽ٣

١ٞؽ، ٝؾؽي٠ يب رئ٤ؼي خعيع اؼائ٠  ٙقبؼه اقالٙي، ف٤ٖٗ پبي٠، ىٞي ٢ٙٞعقي، پؿنْي، ّهب٣ؼؾي ٣

ٜ إٖٖٚي ٙؽث٤ع٠، رأثيؽگػاؼ نٞبضز٠ نعٟ ثبنع ث٠ ف٤ٞاٛ  ّؽظٟ ٣ اؾ ق٤ي ٙؽاخـ ٙقزجؽ ٖٙي ٣ ثي

 (ثٞيبظ اقذ رهطيى ٙؽاخـ ٙقزجؽ ثب)اقزقعاظ ثؽرؽ 

٣افؾبٛ ٣ نبفؽاٛ ٠ّ آثبؼ ىبضؽ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ ٙؤٕيبٛ ٣ ٙزؽخٚبٛ ّزت، ٤ٝيكٞعگبٛ َٙبالد، (ظ  

ظاٝم ٣ ىٞب٣ؼي يب رؽثيزي ٣ اضالٍي ظؼ ز٤ؾٟ  ايهبٛ ظاؼاي َٝم ٢ٙ٘ ٣ رأثيؽ ٣يژٟ ظؼ ر٤قق٠ ٙؽؾ١بي

 رهطيى ٙؽاخـ ٙقزجؽ ثب ثٞيبظ اقذ) ٙؽث٤ط ث٤ظٟ اقذ، ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ

  

١ٞؽي ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ آىؽيٞٞعگبٛ آثبؼ ثعيـ ٣ اؼؾٝعٟ ١ٞؽي ظؼ  ـ آىؽيٞٞعگبٛ آثبؼ ثعيـ ٣ اؼؾٝعٟ اظثي 4٣ـ7

ٟ ١بي ٤ٙقيَي، َٝبني، ١ٞؽ١بي ردكٚي، ١ٞؽ١بي ٝٚبيهي، ٙقٚبؼي ٣ ميؽٟ ثب ٙقؽىي ٙؽاخـ  ز٤ؾ

 )رهطيى ٙؽاخـ ٙقزجؽ ثب ثٞيبظ اقذ)ثٞيبظ ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ  ٙقزجؽ ٣ اٝزطبة

  

  فٖٚي ظاٝهگب٢١ب ٣ ٙؤقكبد پژ١٣هي ٣ ىٞب٣ؼي ـ افضبي ١يأد4ـ8

فٖٚي ٠ّ ظؼ ٙؽارت ظاٝهگب١ي ّبؼ ٙٚزبؾ ٣ نبضًي ؼا اٝدبٗ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ افضبي ١يأد (إو 

ٟ اٝع ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ   ثؽرؽ ظاظ

٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ث٢عانذ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ اقبريع ٠ٝ٤ٚٝ ٣ ٙٚزبؾ ظؼ قغر ّه٤ؼ ثؽاقبـ ض٤اثظ (ة 

  ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ ثؽرؽ

ث٢عانذ ث٠ ف٤ٞاٛ  ٠ٝ٤ٚٝ ّه٤ؼي ثؽاقبـ ض٤اثظ ٣ؾاؼريٜ ف٤ٖٗ ٣ ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ پژ١٣هگؽاٛ (ج 

  اقزقعاظ ثؽرؽ

  

  ٙعؼقيٜ ٣ ٙسََيٜ ف٤ٖٗ ز٤ؾ٣يـ 4ـ9

ٟ ١بي فٖٚي٠ (إو  ّه٤ؼ ٠ّ رعؼيف ٙي ٝٚبيٞع، ثؽاقبـ ض٤اثظ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ ٙعؼقيٜ ز٤ؾ

  ثؽرؽ ن٤ؼاي فبٕي ز٤ؾٟ فٖٚي٠ ٍ٘ ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ

ٍ٘ ث٠ ف٤ٞاٛ اقزقعاظ  ثؽگؿيعگبٛ اؾ ٙيبٛ ٙسََيٜ ثؽرؽ ز٤ؾ٣ي ثب ٙقؽىي ن٤ؼاي فبٕي ز٤ؾٟ فٖٚي٠ (ة 

  ثؽرؽ

  .ٝهعٟ اقذ، ٙؽخـ گؿيٞم ثٞيبظ اقذ ٙؽخـ غّؽ« ثؽگؿيعگبٛ» ظؼ ٤ٙاؼظي ٠ّ ثؽاي :1تبصزه 

« ٝطج٠»اىؽاظي ؼا ث٠ ف٤ٞاٛ « اقزقعاظ١بي ثؽرؽ »ف٤ٞاٛ   ثٞيبظ ٙي ر٤اٝع اؾ ٙيبٛ ثؽگؿيعگبٛ ث2:٠تبصزه 

  .ٙقؽىي ٝٚبيع



  

  :5ماده

ٝطجگبٛ ٣   اقزقعاظ ثؽرؽ ٣ ٝطجگي ٙي ر٤اٝع ١٘ اؾ ق٤ي اىؽاظ ٣اخع نؽايظ ٣ ١٘ اؾ ق٤يپيه٢ٞبظ

 .گيؽظ اقزقعاظ١بي ثؽرؽ نٞبضز٠ نعٟ ٣ ١٘ اؾ ق٤ي ٢ٝبظ١ب ٣ قبؾٙب٢ٝب ث٠ ثٞيبظ ي٤ؼد

  

  :6ماده 

ٝب٠ٙ ١ب ٣ ض٤اثغي ض٤ا١ع ث٤ظ  ٝس٤ٟ زٚبيذ اؾ اقزقعاظ١بي ثؽرؽ ٣ ٝطجگبٛ ٣ قبيؽ ٤ٙاؼظ ثؽاقبـ آييٜ

ثٞيبظ ٖٙي ٝطجگبٛ پيه٢ٞبظ ٣ ث٠ ر٤ًيت   اقبقٞب٠ٙ ثٞيبظ ر٤قظ ١يأد اٙٞبء9 ٙبظٟ ٠ّ11 ٙغبثٌ ثٞع 

  .ٙي ؼقع

  

 : 7ماده 

پيم ثيٞي ٝهعٟ يب ظاؼاي اث٢بٗ ظؼ نؽايظ ازؽاؾ اقزقعاظ١بي ثؽرؽ ٣  ٤ٙاؼظ ضبو ٣ ١ٚچٞيٜ ٤ٙاؼظ

  .رأييع ّٞٞعٟ ثٞب ث٠ ر٤ًيت ١يأد اٙٞبي ثٞيبظ ٖٙي ٝطجگبٛ ض٤ا١ع ث٤ظ ٝطجگي ٣ ٙؽاخـ

  

 :8ماده 

اَٝالة   ث٠ ر٤ًيت ن٤ؼاي فبٕي14/6/85 ٤ٙؼش 589 رجًؽٟ ظؼ خٖك٠ 7 ٙبظٟ ٣ 8آييٜ ٝب٠ٙ ظؼ   ايٜ

ٖٙي ٝطجگبٛ ّه٤ؼ ٣  ىؽ١ٞگي ؼقيع ٣ ١ؽگ٠ٝ٤ رنييؽ ظؼ ٙيبظ آٛ ٤ٞٙط ث٠ پيه٢ٞبظ ١يأد اٙٞبي ثٞيبظ

 .ر٤ًيت ن٤ؼاي فبٕي اَٝالة ىؽ١ٞگي ض٤ا١ع ث٤ظ

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 :مقذمو 

ٜ ٝب٠ٙ رهْئ ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ظؼ ٣ؾاؼد ث٢عانذ ، 2 ٙبظٟ 3ظؼ اخؽاي ثٞع   آيي

 ٣ ث٠ ٙٞؾ٤ؼ پػيؽل ٣ رك٢ئ ظؼ اظا٠ٙ رسًئ ظاٝم آ٤ٙؾاٛ 18/8/82ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي ٤ٙؼش 

ٜ ٝب٠ٙ رع٣يٜ ٣ اخؽا ٙي گؽظظ  ٜ ٝب٠ٙ ث٠ ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي . ثؽگؿيعٟ ٣ ضالً ايٜ آيي ظؼ ايٜ آيي

 . اعالً ٙي گؽظظ " ن٤ؼا " ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ث٢عانذ ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي ث٠ اضزًبؼ 
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ثؽگؿيعگبٛ إٚپيبظ١بي فٖٚي ّه٤ؼي ثطم ظاٝم آ٤ٙؾي ٣ ثؽگؿيعگبٛ  : 1ماده 

ٜ إٖٖٚي ثب اؼائــ٠ گ٤ا١ي ٙقزجــؽ ٙي ر٤اٝٞع ظؼ ظ٣ؼٟ  خه٤ٞاؼٟ خ٤اٛ ض٤اؼؾٙي ٣ ٙكبثَبد ٙقزجــؽ ثي

 (پؿنْي ، ظٝعاٝپؿنْي ٣ ظاؼ٣قبؾي  )رسًيٖي ّبؼظاٝي ، ّبؼنٞبقي پي٤قز٠ ٣ ظّزـؽاي فٚــــ٤ٙي 

 .ث٠ نؽذ غئ ثؽگؿيعٟ ن٤ٝع 

  

ؼيبضي ـ ىيؿيِ ـ  )إو ـ ظاؼٝعگبٛ ٙعآ عالي إٚپيبظ١بي فٖٚي ّه٤ؼي ظؼ ثطم ظاٝم آ٤ٙؾي 

ٙبؾاظ ثؽ ) ثع٣ٛ ٤ّْٞؼ ٣ ث٠ ع٤ؼ ٙكزَي٘ ظؼ ؼنز٠ ٤ٙؼظرَبضب  (نيٚي ـ ؾيكذ نٞبقي ٣ ّبٙپي٤رؽ 

 .پػيؽىز٠ ن٤ظ  (ؽؽىيذ 

ٟ ١بي فٖٚي ظاضٖي  ة ـ ٝيؽاد ا٣ٓ رب ق٤ٗ  ثؽگؿيعگبٛ خه٤ٞاؼٟ خ٤اٛ ض٤اؼؾٙي ٣ ٙكبثَبد ٣ خه٤ٞاؼ

ٜ إٖٖٚي ث٠ نؽط نؽّذ ظؼ آؾ٤ٙٛ قؽاقؽي ٣ ّكت زعًٝبة ٝٚؽٟ فٖٚي ثؽ اقبـ ر٤ؾيـ اٙزيبؾ  ٣ ثي

 .پػيؽىز٠ ن٤ظ  (ٙبؾاظ ثؽ ؽؽىيذ  )ٙسٔ ٤ٙؼظرَبضب / ٙؽث٤ع٠ ظؼ ؼنز٠ 

  

 : ث٠ نؽذ غئ ٙي ثبنع 1ر٤ؾيـ اٙزيبؾ ثؽاي ثؽگؿيعگبٛ ٙه٤ٚٓ ثٞع ة ٙبظٟ : 1رجًؽٟ 

 ٙسٔ /آضؽيٜ ٝيؽ گؿيٞم آؾاظ ظؼ ١ٚبٛ ؼنز٠% 85ٝيؽ ا٣ٓ ّكت زعًٝبة ٝٚؽٟ فٖٚي ثؽاثؽ -     1

 ٙسٔ/آضؽيٜ ٝيؽ گؿيٞم آؾاظ ظؼ ١ٚبٛ ؼنز٠% 90ٝيؽ ظ٣ٗ ّكت زعًٝبة ٝٚؽٟ فٖٚي ثؽاثؽ -     2

 ٙسٔ /آضؽيٜ ٝيؽ گؿيٞم آؾاظ ظؼ ١ٚبٛ ؼنز٠% 95ٝيؽ ق٤ٗ ّكت زعًٝبة ٝٚؽٟ فٖٚي ثؽاثؽ -     3

  

اىؽاظ ٙه٤ٚٓ ايٜ ٙبظٟ ثؽاي ّكت پػيؽل ٣ؼ٣ظ ث٠ ١ؽ ظ٣ؼٟ رسًيٖي ثبيع فال٣ٟ ثؽ ٙعاؼُ  : 2رجًؽٟ 

ٟ نعٛ ض٤ظ ؼا ثؽزكت ٤ٙؼظ ث٠ قبؾٙبٛ قٞدم اؼائ٠ ظ١ٞع  ايٜ گ٤ا١ي . ٤ٙؼظٝيبؾ اقٞبظ ظآ ثؽ ثؽگؿيع

ثبيع ظؼ ٤ٙؼظ إٚپيبظ١بي فٖٚي ث٠ ربئيع ثبالرؽيٜ َٙبٗ ٙكئ٤ٓ ثبنگبٟ ظاٝم پژ١٣بٛ خ٤اٛ ٣ ثؽاي 

خه٤ٞاؼٟ خ٤اٛ ض٤اؼؾٙي ث٠ ربئيع ثبالرؽيٜ َٙبٗ ٙكئ٤ٓ ٙؽّؿ رسَيَبد قيبقذ فٖٚي ّه٤ؼ ؼقيعٟ 

 .ثبنع 

  

قبؾٙبٛ قٞدم ظقز٤ؼإقٚٔ اخؽائي ٝس٤ٟ پػيؽل ظاٝم آ٤ٙؾاٛ ٤ٙض٤ؿ ايٜ ٙبظٟ ؼا ؽؽه  : 3رجًؽٟ

ٜ ٝب٠ٙ ر٢ي٠ ٣ پف اؾ ربئيع ن٤ؼا ث٠ ٝس٤ َٙزضي ث٠ اعالؿ 3ٙعد   ٙبٟ اؾ عؽيٌ ربؼيص اثالك ايٜ آيي

 .ظا٣عٖجبٛ ٙي ؼقبٝع 

  

ٟ ١بي ظاضٖي ثؽزكت ٤ٙؼظ ثؽف٢عٟ : 4رجًؽٟ  ٜ إٖٖٚي ٣ خه٤ٞاؼ رهطيى افزجبؼ فٖٚي ٙكبثَبد ثي

ٟ ١بي ظاضٖي ٣ ٙكبثَبد . ن٤ؼا ٙي ثبنع  ن٤ؼا ٤ٙؽو اقذ نبضى ١بي ٤ٙؼظٍج٤ٓ ث٤ظٛ خه٤ٞاؼ

ٜ إٖٖٚي ؼا رقييٜ ٣ ر٤ًيت ٝٚبيع   .فٖٚي ثي

  

ٟ ١ب ٣ ٙكبثَبد فٖٚي ٙٞعؼج ظؼ ايٜ  : 5رجًؽٟ  ٟ نعٛ ظؼ خه٤ٞاؼ ١ؽ ظا٣عٖت ث٠ اؾاي ١ؽ ثبؼ ثؽگؿيع

 .ٙبظٟ ىَظ يْجبؼ ٙي ر٤اٝع اؾ اٙزيبؾ ٙؽث٤ط ثؽاي پػيؽل اقزيبظٟ ٝٚبيع 

  

قبيؽ ٙؾب١ؽ فْٖٚؽظ اقزثٞبئي ظاٝم آ٤ٙؾي ثب ر٤ًيت ن٤ؼا ، ٙي ر٤اٝٞع اؾ ٙؿايبي ايٜ  : 6رجًؽٟ 

ٟ ٙٞع گؽظٝع  ٜ ٝب٠ٙ ث٢ؽ  .آيي

  



ٜ ٕٖٖٚي ثؽگؿيعٟ نعٟ  : 7رجًؽٟ  ٟ ١ب ٣ ٙكبثَبد فٖٚي ظاضٖي ٣ ثي ظؼ ٤ٙاؼظي ٠ّ يِ ري٘ ظؼ خه٤ٞاؼ

ثبنع اؼائ٠ اٙزيبؾ ث٠ ٝيؽاد ا٣ٓ رب آضؽ ري٘ ثؽ اقبـ ضؽائت ٙؽث٤ع٠ ٙهبث٠ َٙبالد افضبي ١يبد فٖٚي 

ٟ ١ب رقييٜ ٣ ر٤ؾيـ ٙي گؽظظ  ٜ ٝب٠ٙ اؼرَبي ظاٝهگب  .ظؼ آئيـ

  

 ظؼ خٖك٠ ن٤ؼاي ١عايذ 7/10/82 رجًؽٟ ر٢ي٠ گؽظيعٟ ٣ ظؼ ربؼيص 7 ٙبظٟ ٣ 1ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ظؼ 

اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ث٢عانذ ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي ٤ٙؼظ ر٤ًيت ٍؽاؼ گؽىذ ٣ اؾ ربؼيص 

 .اثالك  ٍبثٔ اخؽاقذ 

  

  

  

  

  

  

 

  

 مقذمو                                                                                                          

    ث٠ ٙٞؾ٤ؼ افزالي فٖٚي ّه٤ؼ ٣ رؽثيذ چ٢ؽٟ ١بي فٖٚي نبضى ٣ظؼ ؼاقزبي ثؽٝب٠ٙ ؼيؿي ر٤قق٠ 

پبيعاؼ ّه٤ؼ٣ ث٠ اخؽا ظؼ آ٣ؼظٛ قيبقز٢بي ١عايذ ٣زٚبيذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ظؼ ظاٝهگب٢١بي 

 502 ٣ خٖك٠ 22/2/77 ٤ٙؼش 419ف٤ٖٗ پؿنْي ٤ٙ٣قكبد فٖٚي ٣اخع نؽايظ  ٤ًٙة خٖك٠ 

 . ن٤ؼاي فبٕي اَٝالة ىؽ١ٞگي، ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ث٠ ر٤ًيت ؼقيع٤ٙ22/5/81ؼش

، ظاٝهگب٢١ب ٣ ظاٝهْعٟ ١بي "٣ؾاؼد"     ظؼ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ٣ؾاؼد ث٢عانذ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي 

٣ "ظاٝهگبٟ" ف٤ٖٗ پؿنْي ٣ ضعٙبد ث٢عانزي، ظؼٙبٝي ٣ ٙؽاّؿ آ٤ٙؾني ٣ رسَيَبري ٣اثكز٠ 

" ن٤ؼا "ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ث٢عانذ ،ظؼٙبٛ ٣آ٤ٙؾل پؿنْي ث٠ اضزًبؼ 

 .ٝبٙيعٟ ٙي ن٤ظ

  

 اىذاف شٌرا عبارتست اس-  1ماده 

نٞبقبيي اىؽاظ ثب اقزقعاظ ٣ فْٖٚؽظ١بي ظؼضهبٛ، عج٠َ ثٞعي آ٢ٝب ث٠ ني٤ٟ ١بي فٖٚي -1

 ٣ايدبظ نؽايظ خ٢ذ ن٤ْىبيي آ٢ٝب

خػة ٣ ١عايذ ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ظؼخ٢ذ ؼنز٠ ١بيي ٠ّ ايٞگ٠ٝ٤ اىؽاظ ظاؼاي -2

اقزقعاظ الؾٗ ثؽاي آ٢ٝب ث٤ظٟ ٣ ٤ٙؼظ ٝيبؾ ّه٤ؼ ٣ ٣ؾاؼد ث٢عانذ ٙي ثبنٞع ٣ زٚبيذ ٙبظي ٣ٙق٤ٞي اؾ 

 .آٝبٛ

 گكزؽل ٣ ر٤اٛ ٤ٝآ٣ؼي،اثعاؿ ،ضالٍيذ ،ر٤اٛ ؼ١جؽي ٣ّبؼآىؽيٞي اىؽاظ ثب اقزقعاظ ظؼضهبٛ -3

  

 ًظايف شٌرا- 2ماده 

رقييٜ قيبقذ ١ب، ؼا١ْبؼ١ب ، ر٢ي٠ ٣ ر٤ًيت آييٜ ٝب٠ٙ ١ب ٣ ظقز٤ؼإقٚٔ ١بي ١عايزي ٣ -1

 .اخؽايي ٤ٚٝظٛ ا١عاه ٤ٙض٤ؿ ٙبظٟ يِزٚبيزي الؾٗ  ث٠ ٙٞؾ٤ؼ 
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يع٣ؼ ٙد٤ؾ اخؽاي ثؽٝب٠ٙ ١بي ضبو خ٢ذ پؽ٣ؼل اقزقعاظ١ب ٣ فْٖٚؽظ١بي ظؼضهبٛ ظؼ -2

 ظاٝهگب٢١ب ٣ ٤ٙقكبد فٖٚي ٣اخع نؽايظ ٣ ٝؾبؼد ثؽ ٝس٤ٟ اخؽا ٣ اثؽ ثطهي ٣ زٚبيذ اؾ اخؽاي آ٢ٝب

ر٤ًيت ض٤اثظ ٣ ٙقيبؼ١بي الؾٗ خ٢ذ  رطًيى افزجبؼ ضبو ث٠ ظاٝهگب٢١ب ث٠ ٙٞؾ٤ؼ پؽ٣ؼل -3

 اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ

رهْئ ّٚيز٠ ١بي رطًًي ٣ ّبؼنٞبقي ثؽاي رع٣يٜ ٣ ايالذ عؽز٢ب، آئيٜ ٝب٠ٙ ١ب ٣ ثؽٝب٠ٙ -  4

 ١بي آ٤ٙؾني

اؼائ٠ پيه٢ٞبظ ١بي الؾٗ ث٠ ٙؽاخـ ظؼ٣ٛ ثطهي ٣ ثؽ٣ٛ ثطهي غيؽثظ خ٢ذ رك٢ئ ا٤ٙؼ - 5

 زٚبيزي ٙؽرجظ ثب اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ

  

 اعضاء شٌرا- 3ماده 

  (ؼئيف ن٤ؼا )٣ؾيؽ ث٢عانذ ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي - 1

  (ٝبيت ؼئيف ن٤ؼا )ٙقب٣ٛ آ٤ٙؾني ٣ ا٤ٙؼ ظاٝهد٤يي ٣ؾاؼد - 2

 ٙقب٣ٛ رسَيَبد ٣ ىٜ آ٣ؼي ٣ؾاؼد - 3

 ؼييف قبؾٙبٛ قٞدم آ٤ٙؾل ّه٤ؼ- 4

 ؼييف قبؾٙبٛ ٖٙي پؽ٣ؼل اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ- 5

 ظثيؽ ن٤ؼاي فبٕي اَٝالة ىؽ١ٞگي - 6

 ظثيؽ ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ف٤ٖٗ، رسَيَبد ٣ ىٜ آ٣ؼي - 7

ف٤ٖٗ پبي٠، پؿنْي ف٤ٚٙي، پؿنْي رطًًي ، ظٝعاٝپؿنْي،  )ظثيؽاٛ ن٤ؼا١بي پٞدگب٠ٝ - 8

٣ ٙعيؽّٔ   ظىزؽ گكزؽل ٣ اؼؾيبثي آ٤ٙؾل پؿنْي ز٤ؾٟ ٙقب٣ٝذ آ٤ٙؾني ٣ ا٤ٙؼ  (ظاؼ٣قبؾي

 ظاٝهد٤يي 

 (ظثيؽ ن٤ؼا  )ؼييف ٙؽّؿ ٙغبٕقبد ٣ ر٤قق٠ آ٤ٙؾل پؿنْي - 9

 چ٢بؼٝيؽ اؾ افضبء ١يبد فٖٚي ظاٝهگب٢١ب- 10

 يِ ٝيؽ اؾ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ّه٤ؼ- 11

افضبي ن٤ؼا ث٠ پيه٢ٞبظ ٙقب٣ٛ آ٤ٙؾني ٣ا٤ٙؼ ظاٝهد٤يي ثؽاي يِ ظ٣ؼٟ ظ٣ قب٠ٕ ر٤قظ :     تبصزه  

 .٣ؾيؽ٤ًٞٙة ٙي گؽظٝع ٣ اٝزطبة ٙدعظ آ٢ٝب ثالٙبٝـ ٙي ثبنع

  

 جلسات شٌرا- 4ماده

 افضبي 3/2زض٤ؼ .  ثبؼ رهْئ خٖك٠  ٙي ظ١ع2ن٤ؼا ث٠ ظف٤د ظثيؽ ن٤ؼا زعأٍ قبٕي 

ن٤ؼاخ٢ذ  ؼقٚيذ يبىزٜ خٖكبد ضؽ٣ؼي ث٤ظٟ ٣ رًٚيٚبد آٛ ثؽ ٙجٞبي اّثؽيذ ٙغٌٖ آؼاي افضبي 

   ..افزجبؼ ٙي يبثٞع ( % 50+1)زبضؽ 

  

 دبيزخانو شٌرا-5ماده 

ظثيؽضب٠ٝ ن٤ؼا ظؼٙؽّؿ ٙغبٕقبد ٣ر٤قق٠ آ٤ٙؾل پؿنْي  ز٤ؾٟ ٙقب٣ٝذ آ٤ٙؾني ٣ ا٤ٙؼ ظاٝهد٤يي 

ؼيبقذ ظثيؽضب٠ٝ ث٠ ف٢عٟ ؼييف ٙؽّؿ ٙغبٕقبد ٣ . ٣ؾاؼد رهْئ ٣ ؾيؽ ٝؾؽ ظثيؽ ن٤ؼا اظاؼٟ ٙي ن٤ظ

 .ر٤قق٠ آ٤ٙؾل پؿنْي ث٤ظٟ ٠ّ ٙكئ٤ٕيذ اخؽاي ّٖي٠ آييٜ ٝب٠ٙ ١بي ٤ًٙة ؼا ث٠ ف٢عٟ ظاؼظ

  

 ًظايف دبيزخانو- 6ماده 



 پيگيؽي ٣ ٝؾبؼد ثؽ زكٜ اخؽاي ٤ًٙثبد ن٤ؼا ظؼ ظاٝهگب٢١ب- 

ر٢ي٠ پيم ٤ٝيف آئيٜ ٝب٠ٙ ١بي خعيع يب ايالذ آئيٜ ٝب٠ٙ ١بي ٍجٖي ثؽاقبـ ٙغبٕقبد ٣ ثؽؼقي٢بي - 

الؾٗ ر٤قظ  گؽ٢١٣بي ّبؼنٞبقي ثب اقزيبظٟ اؾ ٝؾؽاد ن٤ؼا١بي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ 

 ظاٝهگب٢١ب ٣ اؼائ٠ آ٢ٝب خ٢ذ ر٤ًيت ظؼ ن٤ؼا 

ٝؾبؼد ٣ اؼؾنيبثي اظ٣اؼي فْٖٚؽظ ن٤ؼا١بي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ظاٝهگب٢١ب ٣ پيه٢ٞبظ - 

 رطًيى ث٤ظخ٠ ثؽاقبـ اؼؾنيبثي اٝدبٗ نعٟ 

 اثالك ٤ًٙثبد ث٠ ٙؽاخـ غيؽثظ - 

 ظف٤د اؾ افضبي ن٤ؼا ٣رٞؾي٘ ظقز٤ؼ ّبؼ ٣ ي٤ؼد خٖكبد ن٤ؼا- 

 اٝدبٗ قبيؽ ا٤ٙؼ ٙس٠ٕ٤ اؾ عؽه ن٤ؼا- 

  

 شٌراي معين-7ماده

ن٤ؼا ظاؼاي يِ ن٤ؼاي ٙقيٜ ث٤ظٟ ٠ّ ٣ؽيي٠ آٛ ريكيؽ،رع٣يٜ ٣ر٤ًيت ني٤ٟ ٝب٠ٙ ١بي الؾٗ ظؼخ٢ذ 

 .اخؽاي ٤ًٙثبد ن٤ؼا ٙي ثبنع

 .٤ًٙثبد ن٤ؼاي ٙقيٜ ظؼزْ٘ ٤ًٙثبد ن٤ؼا ث٤ظٟ ٣ الؾٗ االخؽا ٙي ثبنع: 1    تبصزه

ن٤ؼاي ٙقيٜ اؾ ٙقب٣ٛ آ٤ٙؾني،ظثيؽاٛ ن٤ؼا١بي پٞدگب٠ٝ ٣ ٙعيؽ ّٔ ظىزؽ گكزؽل : 2   تبصزه 

٣اؼؾيبثي آ٤ٙؾل پؿنْي ؼييف ٙؽّؿ ٙغبٕقبد ٣ ر٤قق٠ آ٤ٙؾل پؿنْي، چ٢بؼ  ٝيؽ اؾ افضبي ١يئذ 

فٖٚي ٣ يِ ٝيؽ اؾ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ فض٤ ن٤ؼا ٠ّ ثب زْ٘ ٣ؾيؽ٤ًٞٙة ٙي گؽظٝع رهْئ 

 .ٙي گؽظظ

  

 ث٠ ر٤ًيت ن٤ؼاي 13/5/86 رجًؽٟ اقذ ظؼ ربؼيص 4ٙبظٟ ٣ 7ايٜ آئيٜ ٝب٠ٙ ٠ّ ٙهزٚٔ ثؽ يِ َٙع٠ٙ،

١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ث٢عانذ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي ؼقيع ٣ خبيگؿيٜ آئيٜ ٝب٠ٙ 

 گؽظيع ٣ اؾ ربؼيص اثالك الؾٗ االخؽا  ٙي 18/8/82رهْئ ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٤ٙؼش 

 .ثبنع 

  

  

  

  

  

  

  

ْ 

  

  

 مقذمو

 آئيٜ ٝب٠ٙ ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ث٢عانذ ،ظؼٙبٛ 2 ٙبظٟ 1    ظؼ اخؽاي ثٞع 

٣آ٤ٙؾل پؿنْي ٣ ث٠ ٙٞؾ٤ؼ ثؽٍؽاؼي رك٢يالد ٣يژٟ آ٤ٙؾني ٣ پژ١٣هي ثؽاي ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي 

اقزقعاظ ظؼضهبٛ  ٣ ن٤ْىبيي اقزقعاظ١بي ثب٤َٕٟ آٝبٛ ثب ٙس٤ؼيذ اؼؾل ١بي ٣االي اقالٙي 

http://dme.hbi.ir/motaleat/barnamehrizi/derakhshan/aeinnameh/aeinnameh.htm


 .،اٝكبٝي ٣ٖٙي ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ر٤ًيت گؽظيع

  

 :ظاٝهد٤يبٛ ٤ٙض٤ؿ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ فجبؼرٞع اؾ - 1ماده 

 اٝسؽاه ٙقيبؼ ثبالرؽ اؾ ٙيبٝگيٜ 5/2 ثؽگؿيعگبٛ آؾ٤ٙٛ قؽاقؽي گؽ٣ٟ ف٤ٖٗ ردؽثي ثب ّكت ٝٚؽٟ –الف 

 (ثب ٙقؽىي قبؾٙبٛ قٞدم آ٤ٙؾل ّه٤ؼ)

ثب ٙقؽىي ٣ؾاؼد ) ظاؼٝعگبٛ ٙعآ عال ،َٝؽٟ ٣ ثؽٝؿّه٤ؼي اؾ إٚپيبظ١بي فٖٚي ظاٝم آ٤ٙؾي –ب 

 (آ٤ٙؾل ٣ پؽ٣ؼل

 ثؽگؿيعگبٛ زبئؿ ؼرج٠ ١بي ا٣ٓ رب ق٤ٗ ٢ٝبيي خه٤ٞاؼٟ ؼاؾي ، خه٤ٞاؼٟ ١بي ١بي ض٤اؼؾٙي ٣ –ج 

 ثب ٙقؽىي ظثيؽضب٠ٝ ١بي ٙؽث٤ع٠  (ظؼ ؾٙي٠ٞ ف٤ٖٗ پؿنْي)خ٤اٛ ض٤اؼؾٙي

 ٙبْٕبٛ  اثعاؿ يب اضزؽاؿ ثجذ نعٟ ثب ربئيع ٙقب٣ٝذ رسَيَبد ٣ ىٜ آ٣ؼي ٣ؾاؼرطب٠ٝ ١بي ٙؽث٤ع٠– د 

  ظاٝهد٤يبٛ ٠ٝ٤ٚٝ ّه٤ؼي گؽ٣ٟ پؿنْي ثب ٙقؽىي ٢ٝبظ غيؽثظ–ه 

پػيؽىز٠ نعگبٛ ثؽرؽ ّه٤ؼي ظؼ١ؽ يِ اؾ آؾ٢ٝ٤ٙبي ٙزٚؽّؿ خبٙـ ف٤ٖٗ پبي٠ پؿنْي  % 5/2– ً 

،ظٝعاٝپؿنْي ٣ ظاؼ٣قبؾي ؛ خبٙـ پيم ّبؼ٣ؼؾي پؿنْي، پػيؽل ظقزيبؼ پؿنْي ٣ 

 (زعأٍ ق٠ ٝيؽ ٣زعاّثؽ رب قَو چ٢ٔ ٝيؽ ظؼ ١ؽ آؾ٤ٙٛ)ظٝعاٝپؿنْي

ؼرج٠ ١بي ثؽرؽ پػيؽىز٠ نعگبٛ ظؼ آؾ٤ٙٛ ١بي ٣ؼ٣ظي ظ٣ؼٟ ١بي رسًيالد رْٚيٖي ّبؼنٞبقي –  س 

 :  ث٠ نؽذ ؾيؽ Ph.Dاؼنع ٣

 ٝيؽ  پػيؽىز٠ نعٟ ظؼ ١ؽ ؼنز٠  يِ ٝيؽ، 20رب   : در آسمٌن ىاي ًرًدي كارشناسي ارشذ- 

 ٝيؽ 50 ٝيؽ پػيؽىز٠ نعٟ ظؼ ١ؽ ؼنز٠  ظ٣ ٝيؽ ٣  ظؼي٤ؼري ٠ّ رقعاظ پػيؽىز٠ نعگبٛ  ثيم اؾ 50رب 

 .ثبنع ظؼ ٙد٤ٚؿ ق٠ ٝيؽ

  

 ٝيؽ 10 ٝيؽ   پػيؽىز٠ نعٟ ظؼ ١ؽ ؼنز٠ يِ ٝيؽ،رب 5رب  :  Ph.Dدر آسمٌن ىاي ًرًدي  -

 ٝيؽ ثبنع ظؼ 10پػيؽىز٠ نعٟ ظؼ ١ؽ ؼنز٠ ظ٣ ٝيؽ ٣  ظؼي٤ؼري ٠ّ رقعاظ پػيؽىز٠ نعگبٛ  ثيم اؾ 

 .ٙد٤ٚؿ ق٠ ٝيؽ

  

ظاٝهد٤يبٛ ثؽرؽ ١ؽ ؼنز٠ ٣ؼ٣ظي ١ؽ قبٓ رسًيٖي ظاٝهگبٟ ٣زعأٍ يِ ظاٝهد٤ي ظ٣ؼٟ % 1 –ح

يب ثيهزؽ، ثؽاي َٙبعـ 18 يب ثيهزؽ، يِ ظاٝهد٤ي َٙغـ ّبؼنٞبقي ثبٙقعٓ 5/18ّبؼظاٝي ثبٙقعٓ 

 . يب ثيهزؽ إؿاٙي اقذ17ثبالرؽ ٙقعٓ  

 ظاٝهد٤يبٛ پژ١٣هگؽ ثؽخكز٠ ث٠ پيه٢ٞبظ ن٤ؼاي اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ظاٝهگبٟ ٣ ربئيع -ط

 ن٤ؼاي پژ١٣هي ٣ ظثيؽضب٠ٝ ن٤ؼا ٣اٍـ ظؼ ٙؽّؿ ٙغبٕقبد ٣ ر٤قق٠ آ٤ٙؾل پؿنْي ٣ؾاؼد ٙزج٤ؿ

 ث٠ اؾاي :رتبو ىاي بزتزپذيزفتو شذه درىز رشتو در آسمٌن نيايي دانشنامو تخصصي  - ي

 ٝيؽ پػيؽىز٠ نعٟ ظ٣ ٝيؽ ٣  ظؼي٤ؼري ٠ّ رقعاظ پػيؽىز٠ 50 ٝيؽ  پػيؽىز٠ نعٟ   يِ ٝيؽ، رب ١20ؽ 

 . ٝيؽ ثبنع ظؼ ٙد٤ٚؿ ق٠ ٝيؽ50نعگبٛ  ثيم اؾ 

 پف اؾ ر٤ًيت ظؼ ن٤ؼاي ٙقيٜ  اؾ عؽه "ط"  نبضى ١بي ايٖي ظاٝهد٤يبٛ ثٞع :1تبصزه

 .ظثيؽضب٠ٝ ن٤ؼا ث٠ ظاٝهگب٢١ب اثالك ض٤ا١ع نع

پف اؾ ر٤ًيت ظؼ ن٤ؼاي ٙؽث٤ع٠ اثالك ض٤ا١ع " ي "رك٢يالد ٙؽث٤ط ث٠ ٙه٤ٕٚيٜ ثٞع  :2تبصزه 

 .  نع

  



 ظاٝهد٤يبٛ  َٙبعـ ّبؼظاٝي ٣ ّبؼنٞبقي ٠ّ ظؼ ظ٣ رؽٗ ٙز٤إي يب  –2ماده 

  ٣ ظاٝهد٤يبٛ َٙبعـ ّبؼنٞبقي اؼنع ٣ 17 ٣ ظؼّٔ ظ٣ؼٟ  ٙقعٓ ّٚزؽ اؾ16ٙزٞب٣ة  ٙقعٓ ّٚزؽ اؾ 

 ّكت ٝٚبيٞع 16 ٣ظؼ ّٔ ظ٣ؼٟ ٙقعٓ  ّٚزؽ اؾ15ثبالرؽ ٠ّ ظؼ ظ٣ رؽٗ ٙز٤إي يب ٙزٞب٣ة  ٙقعٓ ّٚزؽ اؾ 

 .ٙه٤ٚٓ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ٣ رك٢يالد ٙؽث٤ع٠ ٝط٤ا١ٞع نع 

  

 ظاٝهد٤يبٝي ٠ّ ظاؼاي زْ٘ ٙس٤ْٙيذ  ٍغقي اؾ ّٚيز٠ اٝضجبعي -3ماده 

ثبنٞع ٙه٤ٚٓ ايٜ  (ٙجٞي ثؽ رطٖو آ٤ٙؾني يب اضالٍي)ظاٝهگبٟ يب ١يئذ ثع٣ي رطٖيبد آؾ٤ٙٛ ١ب 

 .آييٜ ٝب٠ٙ ٣ رك٢يالد ٙؽث٤ع٠ ٝط٤ا١ٞع نع

  

 ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي  اقزقعاظ ظؼضهبٛ ١ؽ َٙغـ رسًيٖي اف٘ اؾنبمٔ ث٠ -4ماده 

رسًئ ٣ يب ىبؼك إزسًئ  ٙدبؾٝع ىَظ يِ ٤ٝثذ ٍجٔ اؾ اٝدبٗ ضعٙذ قؽثبؾي ٣ عؽذ ٝيؽ٣ي اٝكبٝي ظؼ 

 .آؾ٤ٙٛ ٣ؼ٣ظي َٙغـ ثبالرؽ نؽّذ ٝٚبيٞع

  

ٙسٔ ث٠ ظاٝهد٤يبٛ /  ظؼيع اؾ ؽؽىيذ پػيؽل ٙبؾاظ ظؼ ١ؽ ؼنز10٠ زعاّثؽ-5ماده 

خ٢ذ اقزيبظٟ اؾ ايٜ ق٢ٚي٠ نؽّذ .ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ َٙبعـ ٙطزٖو رطًيى ظاظٟ ٙي ن٤ظ

ٙسٔ ٙؽث٤ع٠ ث٠ /  ظؼيع ٝٚؽٟ اي ٠ّ  آضؽيٜ ٝيؽ پػيؽىز٠ نعٟ ظؼ ؼنز٠ 85ظؼ آؾ٤ٙٛ ٣ ّكت زعأٍ  

 .ظقذ آ٣ؼظٟ اقذ الؾٗ ٙي ثبنع

 ثؽاي اقزيبظٟ اؾ ق٢ٚي٠ ٙبؾاظّكت زعأٍ اٙزيبؾاد الؾٗ آ٤ٙؾني ، پژ١٣هي ،ىؽظي ٣  :1تبصزه

 .اخزٚبفي ٠ّ ثب ظؼ ٝؾؽ گؽىزٜ ثبالرؽيٜ اٙزيبؾ ّكت نعٟ رقييٜ ٙي گؽظظ الؾٗ اقذ 

ٝس٤ٟ اظا٠ٙ رسًئ اقزقعاظ١بي " چگ٤ٝگي ٙسبقج٠ اٙزيبؾاد ى٤ً إػّؽ ظؼ  ني٤ٟ ٝب2:٠ٙتبصزه 

 اؼائ٠ ٣اثالك "ظؼضهبٛ 

 . ٙي گؽظظ

ظاٝهد٤يبٛ ٙه٤ٚٓ ايٜ ٙبظٟ ٙيز٤اٝٞعىَظ يِ ٙؽرج٠ ثؽاي َٙغـ رسًيٖي ثبالرؽ اؾ ٙؿايبي :3تبصزه 

 .پيم ثيٞي نعٟ اقزيبظٟ ٝٚبيٞع

 Ph.Dث٠ اقزثٞبي ظاٝهد٤يبٛ َٙبعـ ) ظاٝهد٤يبٛ ٙه٤ٚٓ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ -6ماده 

ٙي ر٤اٝٞع عؽذ ٝيؽ٣ي اٝكبٝي ض٤ظ ؼا ظؼقبؾٙبٛ ١ب ٣ ٙؽاّؿ آ٤ٙؾني،پژ١٣هي ٣ يب  ( ٣ رطًًي

ٙعيؽيزي ٙؽرجظ ثب ظاٝهگبٟ ١بي ف٤ٖٗ پؿنْي  يب ٣ؾاؼد ث٢عانذ،ظؼٙبٛ ٣آ٤ٙؾل پؿنْي ثگػؼاٝٞع 

٣اخع نؽايظ  (نبٙٔ ؾٙبٛ ىبؼك إزسًيٖي)ظ٣ؼاٛ  ظاٝهد٤يي ض٤ظ ؼا %50ٙهؽ٣ط ثؽ اي٠ْٞ زعأٍ 

 . ن٤ٚٓ ايٜ  آييٜ ٝب٠ٙ ث٤ظٟ ٣ قبؾٙبٛ ١بي ى٤ً ٝيبؾ ث٠ ضعٙبد آٝبٛ ظانز٠ ثبنٞع

  

 ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ظ٣ؼٟ ّبؼنٞبقي ٣ّبؼنٞبقي -7ماده

 ظؼ ظ٣ ٝيٚكبٓ رسًيٖي ٣ 17ٙدبؾٝع ظؼ ي٤ؼد ظانزٜ زعأٍ ٙقعٓ (ظّزؽاي زؽى٠ اي)اؼنعپي٤قز٠ 

 ظاٝهگب٢١بي ّه٤ؼ ث٠ MPHربئيع اقزبظ ٙهب٣ؼ ثغ٤ؼ ١ٚؿٙبٛ ظؼ يْي اؾ ؼنز٠ ١بي ّبؼنٞبقي يب 

 .رسًئ اظا٠ٙ ظ١ٞع

 َٙؽؼاد رسًئ ١ٚؿٙبٛ ظؼ ظ٣ ؼنز٠ رسًيٖي عي ظقز٤ؼإقٚٔ خعاگب٠ٝ اي اثالك ٙي :تبصزه 

 .ن٤ظ



  

ث٠ ٙٞؾ٤ؼ ١عايذ ىقبٕيز٢بي آ٤ٙؾني ٣ پژ١٣هي ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي -8ماده 

اقزقعاظ ظؼضهبٛ ٣ٝؾبؼد ثؽ آ٢ٝب، ظاٝهگبٟ يْي اؾ افضبي ١يئذ فٖٚي ظاؼاي  ٙؽرج٠ اقزبظيبؼي ث٠ 

 .ثبال ؼا ثق٤ٞاٛ اقزبظ ٙهب٣ؼ ظاٝهد٤ رقييٜ ٙي ٝٚبيع

  

 ظاٝهد٤ي ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ٙي ر٤اٝع ث٠ پيه٢ٞبظ ظىزؽ -9ماده 

اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ظاٝهگب٢١ب ٣ ربئيع ٙقب٣ٝذ آ٤ٙؾني ظاٝهْعٟ ظؼ٣ـ ف٤ٚٙي ؼا ثغ٤ؼ 

ايٜ ظؼ٣ـ خؿء زع ًٝبة ٣ازع١بي ظؼقي  ظاٝهد٤ ظؼ آٛ ٝيٚكبٓ رسًيٖي . ميؽزض٤ؼي ثگػؼاٝع

 .ٙٞؾ٤ؼ ٝٚي گؽظظ

  

ظاٝهد٤ي ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ٙيز٤اٝع ظؼ ١ؽ ٝيٚكبٓ رسًيٖي ث٠ - 10ماده 

 ٣ازع ظؼقي ؼا 27پيه٢ٞبظ اقزبظ ٙهب٣ؼ ٣ ربئيع ٙقب٣ٝذ آ٤ٙؾني ظاٝهْعٟ ٙؽث٤ع٠  زعاّثؽ رب 

 .ثگػؼاٝع

  

 ظاٝهگبٟ ٙي ر٤اٝع ث٠ ٙٞؾ٤ؼ آ٤ٙؾل ٙجبزث خعيع فٖٚي ث٠ ظاٝهد٤يبٛ -11ماده 

ٟ اي رهْئ ظ١ع  .ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ، ّالـ ١بي  ٣يژ

  

 ظاٝهگبٟ ٤ٙؽو اقذ ّالـ ١بي ٣يژٟ آ٤ٙؾل ؾثبٛ،٢ٙبؼر٢بي ؼايب٠ٝ -12ماده 

اي،ٙعيؽيذ ، ؼ٣ل رسَيٌ ٣ قبيؽ ٤ٙاؼظ ٙهبث٠ ثؽ اقبـ ٝيبؾ قٞدي ثؽاي ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي 

 .اقزقعاظ ظؼضهبٛ ث٠ ي٤ؼد ؼايگبٛ رهْئ ظ١ع

  

ظاٝهگبٟ ٙي ر٤اٝع اْٙبٝبد الؾٗ ؼا ثؽاي نؽّذ ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي - 13ماده

 .اقزقعاظ ظؼضهبٛ ظؼ ّٞيؽاٝك٢بي فٖٚي ٣ ّبؼگبٟ ١بي آ٤ٙؾني ظاضٔ ٣ ضبؼج اؾ ّه٤ؼ ىؽا١٘ ٝٚبيع

  

ظاٝهگبٟ ٤ٙؽو اقذ ٝكجذ ث٠ پؽظاضذ ِّٚ ١ؿي٠ٞ ١بي الؾٗ خ٢ذ  - 14ماده 

رسَيٌ ظؼ ؾٙي٠ٞ ٤ٙض٤ؿ ٣ ر٢ي٠ پبيبٛ ٝب٠ٙ ١بي رسَيَبري ثؽ زكت ٤ٙؼظ ٣ نؽايظ ١ؽ ظاٝهگبٟ اٍعاٗ 

 .ٝٚبيع

 . ِّٚ ١ؿي٠ٞ ٙػ٤ّؼ اؾ ٙسٔ افزجبؼاد پژ١٣هي ظاٝهگبٟ ٍبثٔ پؽظاضذ ٙي ثبنع:تبصزه 

  

 ظاٝهگبٟ ٤ٙؽو اقذ اٍعاٙبد الؾٗ ؼا ظؼ خ٢ذ افغبي ٣اٗ ٣ ِّٚ ١ؿي٠ٞ -15ماده 

رسًيٖي، ض٤اثگبٟ ، ثٜ ضؽيع ّزبة ٣رك٢يالد اقزيبظٟ اؾ ّزبثطب٠ٝ ١ب، آؾٙبيهگبٟ ١ب ، ؼايب٠ٝ ٣ ايٞزؽٝذ 

 .٣ اْٙبٝبد ؾيبؼري ،ريؽيسي، ٣ؼؾني ثؽاي ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ث٠ فٚٔ آ٣ؼظ

  

 ١ؿي٠ٞ ١بي ٙبٕي ٣ افزجبؼي ّٖي٠ ثؽٝب٠ٙ ١بي ٣يژٟ آ٤ٙؾني ٣ پژ١٣هي -16ماده 

ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ اؾ ٙسٔ افزجبؼاد ثؽٝب٠ٙ زيؼ ٣ پؽ٣ؼل اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ 

 .قبيؽ ٙٞبثـ ظاٝهگبٟ ربٙيٜ ٙي ن٤ظ



ٙجٞبي رطًيى ث٤ظخ٠ ظاٝهگب٢١ب ٝزبيح اؼؾنيبثي ث٠ فٚٔ آٙعٟ اؾ ثؽٝب٠ٙ ١ب ٣ فْٖٚؽظ آ٢ٝب ٣ : تبصزه 

 .ٙزٞبقت ثب رقعاظ ظاٝهد٤يبٛ ظاؼاي اقزقعاظ ظؼضهبٛ ١ؽ ظاٝهگبٟ ٙي ثبنع

  

 ث٠ ر٤ًيت 13/5/86 رجًؽٟ اقذ ظؼ ربؼيص8 ٙبظٟ ٣  16ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ٠ّ ٙهزٚٔ ثؽ يِ َٙع٠ٙ ،

آييٜ ٝب٠ٙ قغر ثٞعي فْٖٚؽظ "ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ؼقيع٣ خبيگؿيٜ ٤ًٙث٠ ١بي 

ظقز٤ؼإقٚٔ اؼؾنيبثي ٣ ث٤ظخ٠ ثٞعي "٣" اقزثٞبيي ٣رك٢يالد افغبيي ث٠ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ 

اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ظؼ ظاٝهگبٟ ١ب ٣ظاٝهْعٟ ١بي ف٤ٖٗ پؿنْي ٤ٙ٣قكبد ٣اثكز٠ ث٠ ٣ؾاؼد 

 گؽظيع ٣ اؾ ربؼيص اثالك ث٠ ٙعد يِ قبٓ نٚكي ث٠ ٤ٙ10/8/83ؼش " ث٢عانذ ،ظؼٙبٛ ٣آ٤ٙؾل پؿنْي

 .ي٤ؼد  آؾٙبيهي  اخؽا ٣ پف اؾ ثؽؼقي رًٚي٘ گيؽي ٙدعظ ض٤ا١ع نع

  

  

  

  

 

  

 

 آييٜ ٝب٠ٙ ن٤ؼاي ١عايذ اقزقعاظ١بي ظؼضهبٛ ٣ؾاؼد ث٢عانذ، ظؼٙبٛ ٣ 2 ٙبظٟ 1ظؼ اخؽاي ثٞع 

آ٤ٙؾل پؿنْي ٣ ث٠ ٙٞؾ٤ؼ رك٢ئ ٙكيؽ آ٤ٙؾل ظاٝهد٤يبٛ ٙٚزبؾ ظؼ خ٢ذ ن٤ْىبيي اقزقعاظ١بي 

 .آٝبٛ، ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ رع٣يٜ ٣ اخؽا ٙي گؽظظ

 .ث٠ ٙٞؾ٤ؼ ؼفبيذ اضزًبؼ ٣اژٟ ١بي ؾيؽ ظؼ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ث٠ ّبؼ ٙي ؼ٣ظ

 . ٙٞؾ٤ؼ ٣ؾاؼد ث٢عانذ، ظؼٙبٛ ٣ آ٤ٙؾل پؿنْي اقذ:ًسارت 

 ٙٞؾ٤ؼ ١ؽ يِ اؾ ظاٝهگب٢١ب ٣ ظاٝهْعٟ ١بي ف٤ٖٗ پؿنْي ّه٤ؼ اقذ ٠ّ عجٌ َٙؽؼاد :دانشگاه 

 .٣ؾاؼد فٚٔ ٙي ّٞٞع

 . ٙٞؾ٤ؼ ظ٣ؼٟ ىقٖي ظاٝهد٤ اقذ:مقطع پايين تز 

 . ٙٞؾ٤ؼ ظ٣ؼٟ رسًيٖي ثالىبي٠ٖ ثقعي ظاٝهد٤ اقذ:مقطع باالتز

  

 

ٙسٔ ١بي / ١ؽ يِ اؾ ظاٝهگب٢١بي ّه٤ؼ ٙدبؾٝع زعاّثؽ ظٟ ظؼيع اؾ ؽؽىيذ پػيؽل ١ؽ يِ اؾ ؼنز٠

ّبؼنٞبقي ٝبپي٤قز٠، ّبؼنٞبقي اؼنع ٝبپي٤قز٠ ٤ٙخ٤ظ ظؼ ظاٝهگبٟ ؼا ث٠ ظاٝهد٤يبٛ ٙٚزبؾ َٙغـ 

ٙػ٤ّؼ )ٙسٔ /ايٜ ؽؽىيذ ٙبؾاظ ثؽ ؽؽىيذ ؼقٚي پػيؽل ظاٝهد٤ ظؼ ١ؽ ؼنز٠. پبييٜ رؽ اضزًبو ظ١ٞع

 .اقذ (ظؼ ظىزؽچ٠ پػيؽل ظاٝهد٤

ٙسٔ ١بي ٤ٙؼظ پػيؽل فعظ /  ظؼ ي٤ؼري ٠ّ ظٟ ظؼيع ٙسبقج٠ نعٟ ظؼ ١ؽ يِ اؾ ؼنز٠ :1تبصزه 

 .يسير ٝجبنع گؽظ ّؽظٟ آٛ ثب رَؽيت ّٚزؽ اؾ يِ ٙالُ فٚٔ ض٤ا١ع ث٤ظ

ٙسٔ ١بي ظ٣ؼٟ ١بي َٙبعـ ّبؼنٞبقي ٝبپي٤قز٠، / َٙعاؼ ظٟ ظؼيع ظؼ ١ؽ يِ اؾ ؼنز٠ :2تبصزه 

 .ّبؼنٞبقي اؼنع ٝبپي٤قز٠ ثؽاقبـ ؽؽىيذ ١بي ٤ٙخ٤ظ ٙي ثبنع
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 :ظاٝهد٤يبٛ ٙه٤ٚٓ رك٢يالد ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ فجبؼرٞع اؾ 

ظاٝهد٤يي اقذ ٠ّ ؽؽه ٙعد زعاّثؽ چ٢بؼ ٝيٚكبٓ رسًيٖي :  ظاٝهد٤ي ٙٚزبؾ ظ٣ؼٟ ّبؼظاٝي :الف

 ث٤ظٟ ٣ اؾ ايٜ ٕسبػ خؿء ظٟ ظؼيع ثؽرؽ ظاٝهد٤يبٛ 5/18ظاٝم آ٤ٙضز٠ ثبنع ٣ ٙيبٝگيٜ ّٔ ٝٚؽاد ٣ي 

 .١٘ ؼنز٠ ٣ ١٘ ٣ؼ٣ظي ظاٝهگبٟ ض٤ظ ثبنع

ظاٝهد٤يي اقذ ٠ّ ؽؽه ٙعد زعاّثؽ :  ظاٝهد٤ي ٙٚزبؾ ظ٣ؼٟ ّبؼنٞبقي ٝبپي٤قز٠ :ب 

 ث٤ظٟ ٣ اؾ ايٜ ٕسبػ خؿء ظٟ 18چ٢بؼٝيٚكبٓ رسًيٖي ظاٝم آ٤ٙضز٠ ثبنع ٣ ٙيبٝگيٜ ّٔ ٝٚؽاد ٣ي 

 .ظؼيع ثؽرؽ ظاٝهد٤يبٛ ١٘ ؼنز٠ ٣ ١٘ ٣ؼ٣ظي ظؼ ظاٝهگبٟ ض٤ظ ثبنع

ظاٝهد٤يي اقذ ٠ّ ؽؽه ٙعد زعاّثؽ ١هذ :  ظاٝهد٤ي ٙٚزبؾ ظ٣ؼٟ ّبؼنٞبقي پي٤قز٠ :ج 

 ث٤ظٟ ٣ اؾ ايٜ ٕسبػ خؿء ظؼيع ثؽرؽ 18ٝيٚكبٓ رسًيٖي ظاٝم آ٤ٙضز٠ ثبنع ٣ ٙيبٝگيٜ ّٔ ٝٚؽاد ٣ي 

 .ظاٝهد٤يبٛ ١٘ ؼنز٠ ٣ ١٘ ٣ؼ٣ظي ظؼ ظاٝهگبٟ ض٤ظ ثبنع

، 1٣2 ظؼ ي٤ؼري ٠ّ ث٠ فٖذ فعٗ اؼائ٠ ث٠ ٤ٍٙـ ٣ازع١بي ظؼقي ر٤قظ ظاٝهگبٟ ١بي ريپ :تبصزه 

ٙعد ؾٙبٛ رسًئ ظاٝهد٤ اىؿايم يبثع ثب اؼائ٠ ربييعي٠ اؾ ؼييف ظاٝهگبٟ يِ ٝيٚكبٓ رسًيٖي ث٠ 

   .زعاّثؽ ظ٣ؼاٛ رسًئ ٙػ٤ّؼ ظؼ ثٞع١بي إو رب ج اضبى٠ ض٤ا١ع نع

  

 

ٙجٞي )ظاٝهد٤يبٝي ٠ّ ظاؼاي زْ٘ ٍغقي ّٚيز٠ اٝضجبعي ظاٝهگبٟ يب ١يئذ ثع٣ي رطٖيبد آؾ٤ٙٛ ١ب 

 .ثبنٞع ٙه٤ٚٓ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ٣ رك٢يالد ٙؽث٤ع٠ ٝط٤ا١ٞع نع (ثؽ رطٖو آ٤ٙؾني يب اضالٍي

  

 

ظؼ ١ٚبٛ ظاٝهگبٟ ٙسٔ " اظا٠ٙ رسًئ ظاٝهد٤يبٛ ٙٚزبؾ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ظؼ ظ٣ؼٟ ّبؼنٞبقي يؽىب

رسًئ ظاٝهد٤ اْٙبٛ پػيؽ ٙي ثبنع ٣ٕي ظؼ ي٤ؼد ٤ٙاىَذ ظاٝهگبٟ پػيؽٝعٟ اظا٠ٙ رسًئ 

ظاٝهد٤يبٛ ٙٚزبؾ زبئؿ ؼرج٠ ا٣ٓ ظؼ ثيٜ ظاٝهد٤يبٛ ١٘ ؼنز٠ ٣ ١٘ ٣ؼ٣ظي ض٤ظ، ظؼ ظاٝهگبٟ ظيگؽ 

پػيؽل ظؼ ١ؽ ظاٝهگبٟ اؾ ظاٝهد٤يبٛ ٙٚزبؾ % 40ظؼ ٤ٙؼظ ظ٣ؼٟ ّبؼنٞبقي اؼنع . ثالٙبٝـ اقذ

 .اؾ ظاٝهد٤يبٛ ٙٚزبؾ ١ٚبٛ ظاٝهگبٟ ض٤ا١ع ث٤ظ% 60ظاٝهگبٟ ١بي ظيگؽ ٣ 

  

 

ظاٝهد٤ي ٙٚزبؾ ١ؽ ؼنز٠ رسًيٖي ٙدبؾ اقذ ظؼ َٙغـ ثبالرؽ اؾ ١ٚبٛ ؼنز٠ ث٠ رسًئ ثپؽظاؾظ ٣ ظؼ 

ي٤ؼري ٠ّ ثط٤ا١ع رنييؽ ؼنز٠ ظ١ع ٣ ظؼ يْي اؾ ؼنز٠ ١بي رسًيٖي ٙؽرجظ ثب ؼنز٠ رسًيٖي پبي٠ 

ض٤ظ ٣ىٌ ٤ًٙثبد ن٤ؼاي فبٕي ثؽٝب٠ٙ ؼيؿي اظا٠ٙ رسًئ ظ١ع ّكت ٤ٙاىَذ ن٤ؼاي آ٤ٙؾني 

 .ظاٝهگبٟ ٙسٔ رسًئ ا٣ ضؽ٣ؼي ٙي ثبنع

  

 



ظاٝهد٤يبٛ ٙه٤ٚٓ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ٙدبؾٝع ىَظ يِ ٙؽرج٠ ٣ آٛ ١٘ ثالىبي٠ٖ پف اؾ ضبر٠ٚ رسًيالد 

 .ض٤ظ ظؼ َٙغـ پبييٜ رؽ اؾ رك٢يالد آ٤ٙؾني ٤ٙض٤ؿ آييٜ ٝب٠ٙ ظؼ َٙغـ ثبالرؽ اقزيبظٟ ٝٚبيٞع

  

 

ظاٝهگبٟ ٤ٙؽو اقذ ىؽايٞع ٙقؽىي ٣ پػيؽل ظاٝهد٤يبٛ ٙه٤ٚٓ ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ؼا چٞبٛ عؽازي ّٞع 

ٙسٔ، ٙه٤ٚالٛ آٛ نٞبقبيي نعٟ / ٠ّ زعأٍ يِ ٙبٟ ٍجٔ اؾ آمبؾ قبٓ رسًيٖي ظؼ ١ؽ ؼنز٠

 .ثبنٞع

  

 

ٝؾبؼد ثؽ اخؽاي ايٜ آييٜ ٝب٠ٙ ثؽ ف٢عٟ ٙقب٣ٛ آ٤ٙؾني ٣ ا٤ٙؼ ظاٝهد٤يي ٣ؾاؼد اقذ ٣ ظؼ نؽذ ٣ 

 .ريكيؽ ٙيبظ آٛ ايٜ ٙقب٣ٝذ ٤ٙؼظ اقزٞبظ ض٤ا١ع ث٤ظ
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