
 

 

 شیَُ ًاهِ اجرایی اًضثاطی داًشجَیاى

 هقذهِ

ٰ ثٻ    ٰ )ضٺ( ٸ ذٹٴ ٲُٽط قٽساي ٸاال ٲ٣ب حبن٭ ز٪ط٪ٹٶي ٞطټٷ٫ي ٸ  ثٳط ٶكؿت ،  اٶ٣الة اؾالٲي ٦ٻ ثٻ ثط٦ت ٶٟؽ ٢سؾي حًطت اٲب

ٰ اظ ٲٗٷٹيت ٸ   ضٸقٷ٫طي ثطذبؾتٻ اظ ت٧ٟط اٶ٣الةثيساضي ٸ احؿبؼ ٲؿئٹٮيت آحبز خبٲٗٻ ٸ ثٻ ذهٹل ٢كطخٹاٴ ٸ زاٶكدٹ ثٹز . خٹاٶبٴ ثب اٮٽب

ٰ )ضٺ( آق٧بض اؾت، ؾبذتبض ٞطټٷ٫ي ، ؾيبؾي ٸ اختٳبٖي ٰ اٲب ٦كٹض ضا ز٪ط٪ٹٴ ٶٳٹزٺ ٸ ٖطنٻ خسيسي ضا زض تبضيد  اؾالٲي ٦ٻ زض اٶسيكٻ ٸ ٦ال

 .ٞطټٷ٩ ثكطي ٪كٹزٶس

ٰ  ټب ، ثٻ تح٣ي١ ، ي٧ي اظ زاٶك٫بٺ     ثٻ ٖٷٹاٴ  ٲحؿٹة ٲي قٹٶس ٸ اټٳيت ٶ٣ف زاٶكدٹيبٴاض٦بٴ ٲإثط زض حط٦ت اٶ٣الة ٸ تٷٹيط ا٧ٞبض ٲطز

ٔ اظ آٴ ٰ ٸ زٞب ٝ پيطٸظي اٶ٣الة ، تثجيت ٶٓب ټب ٸ  اٶ٧بض ٶبپصيط اؾت . اظ ايٵ ضٸي ، ٲؿبئ٭ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ٶرج٫بٴ ٶؿ٭ خٹاٴ زض ٲطاح٭ ٲرتٯ
ٰ اٲبٰ نيبٶت اظ خبي٫بٺ ٸ ٲٷعٮت ٕ آٶٽب ټٳٹاضٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲحٹضټبي انٯي زض ٦ال ٲٗٓٱ ضټجطي ) ٲسّ ْٯّٻ (  )ضٺ( ٸ ضټٷٳٹزټبي ٲ٣بٰ ضٞي

 . ٲٹضز ٖٷبيت ذبل ثٹزٺ اؾت

زاٶك٫بټيبٴ ، اظ َطي١  ټبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ تأٲيٵ ح٣ٹ٠ ٖٳٹٲي زاٶك٫بٺ ٸ ٦ٳ٥ ثٻ ؾبٮٱ ٶ٫ٽساقتٵ ٲحيٍ پبؾساضي اظ خبي٫بٺ ضٞيٕ    
ّ ٦طاٲت زاٶكدٹيي ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب ثي ٜ  ټٷدبض ق٧ٷي   ٶٓٳي ، تطٚيت زاٶكدٹيبٴ ثٻ حٟ ٸ ٶبزيسٺ ٪طٞتٵ ح٣ٹ٠ ٞطزي ٸ اختٳبٖي زي٫طاٴ اظ اټسا

ٲٽٳي ٲحؿٹة ٲي قٹٶس٦ٻ ٦ٳيتٻ ټبي اٶًجبَي زض ضاؾتبي ٦ٳ٥ ثٻ تح١٣ آٶٽب تك٧ي٭ ٲي ٪طزز . ثسيٽي اؾت ثبٸخٹز اًٖبي زاٶكٳٷس ٸ 

ٟبت زاٶكدٹيي ٸ ضٖبيت ت٣ٹا زض اٲط ٢ًبٸت ٸ تهٳيٱ زاٶكدٹ زض تط٦يت قٹضاي ٦ٳيتٻ ټب ، تٹخٻ ثٻ قيٹٺ ټبي ثطذٹضزنحيح ٸ ٖبٮٳبٶٻ ثب ترٯ

 .ټب تٯ٣ي ٲي قٹٶسٹ٬ اؾبؾي ٸ ذسقٻ ٶبپصيط ايٵ قٹضاان ٪يطي ، خعٸ

زاٶكدٹ ٸ تأثيط تطثيتي ٸ  زاٶكدٹيبٴ ٸ نسٸض ح٧ٱ ثسٸٴ تٹخٻ ثٻ اثطات تجٗي آٴ ثط ضٸاثٍ ذبٶٹاز٪ي ٸ اختٳبٖي ثطذٹضز ؾُحي ثب ترٯٟبت    

ٝ يب زي٫ط زاٶكدٹيبٴ ، پيبٲسٞطټٷ٫ي آٴ زض اٞطاز  ٲثجتي زض ضاؾتبي ضؾيسٴ ثٻ خبٲٗٻ اي ثب ترٯٟبت ٦ٳتط ثٻ ټٳطاٺ ٶرٹاټس زاقت . ثٷب ثط  ٲرتٯ

ٰ ٶيع ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞتٻ ٸثٻ ٪ٹٶٻ اي تهٳيٱ ٪يطي ٸ ٖٳ٭ قٹز ٦ٻ  ٰ اٶًجبَي ، آثبض تجٗي اخطاي اح٧ب ايٵ ،يطٸضي اؾت ٦ٻ زض نسٸض اح٧ب
ٰ ٲٷبؾت ٸ ٲإثط ْطاٞت ذبني ضا ٲي  حسا٢٭ ٦بټف يبثس . اتربشاثطات ٲٷٟي ثطذٹضزټب ثٻ  قيٹٺ ټبي تطثيتي ٸ تص٦ط آٲيعزض ٦ٷبض نسٸض اح٧ب

ٰ تٗٯي٣ي ٶ٣ف ٲٽٳي زض ٶي٭ ثٻ اټساٜ تطثيتي   .اٶًجبَي ايٟب ذٹاټس ٶٳٹز ٦ٳيتٻ ټبي َٯجس٦ٻ زض ايٵ ضاثُٻ نسٸض اح٧ب

ّ خٹّ  پطټيع اظ اؾتٟبزٺ اثعاضي اظ٦ٳيتٻ ټبي اٶًجبَي زض     ٸا٦ٷف ثٻ اٖتطايبت ٸ ٶبذطؾٷسي زاٶكدٹيبٴ ٶيع ٲٹضز تأ٦يس اؾت . ايدبز ٸ حٟ

ـ  نٳيٳيّت ، تٟبټٱ ٸ اٖتٳبز ، اظ َطي١ ح٭ ٸ ٞه٭ ٲؿبئ٭ زاٶكدٹيبٴ ٸ پبؾر٫ٹيي ثٻ ٲك٧الت ٸ پطؾف ټبي آٶبٴ ، ٶيبظٲٷس ؾٗٻ نسض ٸ پصيط

ٜ ، ٶتبيحًٞبي اٶت٣بز ٸ ٪ٟت٫ٹاؾت. زض ٶتيدٻ ، ٪طيع اظ پبؾر٫ٹيي ثٻ ز ظيبٶجبضي ضا ثٻ ټٳطاٺ زاقتٻ ٸ  اٶكدٹ ٸ تٹؾ٭ ثٻ ثطذٹضز اٶًجبَي نط

 . ٲٹخت ٦بټف اٖتٳبز زاٶكدٹ ثٻ ايٵ ٶٽبز اضظقٳٷس ذٹاټس قس



 ٦ٻ اظ ايٵ پؽ ثٻ اذتهبض قٹضاي اٶًجبَي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٽبزي حؿبؼ زض ٲدٳٹٖٻ زض ټطحب٬ ، قٹضاي ٦ٳيتٻ اٶًجبَي    

ٝ اؾت ٦ٻ يٳٵ اٶدبٰ ٲسيطيت زاٶك ٝ  ٮيت ذٹز زض ضؾيس٪ي ثٻ ترُي زاٶكدٹيبٴٲؿئٹ٫بٺ ، ٲٹْ اظ ٲٷف زاٶكدٹيي ٸ اذال٠ ٲتٗبٮي ، ٸْبي
ٸ ت٣ٹيت ضٸحيٻ اؾت٣ال٬ ٸ اٖتٳبز ثٻ ٶٟؽ زض آٶبٴ ضا ٲس ٶٓط زاقتٻ ٸ اظټط٪ٹٶٻ  اؾبؾي زاٶك٫بٺ زض ضاؾتبي ضقس اؾتٗسازټبي زاٶكدٹيبٴ

اختٷبة ٶبپصيط اؾت . اٲب ، ثب  ٹټيٵ ثٻ زاٶكدٹ ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس ، اختٷبة ٸضظز . ټط چٷس ، زض ٲٹاضزي ، تٷجيٻ ،ثطذٹضزي ٦ٻ ٲٹخجبت تح٣يط ٸ ت

ّ آثطٸ ٸ حيثيت اختٳبٖي زاٶكدٹ ثبقس .اظ اٸٮيٵ ٲطاح ٰ ثب حٟ ٭ تأ٦يس ثٻ پطټيع اظ ټط٪ٹٶٻ تدؿؽ ٸتٟتيف ، يطٸضت زاضز ٦ٻ ايٵ ثطذٹضز ، تٹأ

ٍ ايدبز ٶٳبيستص٦ط ٸ اضقبز آٚبظ قسٺ ٸ  ٝ ٸ ٲي٭ ثٻ انالح ضا زضٞطز ذبَي ٸ ٲحي  .ظٲيٷٻ اختٷبة اظ ترٯ

ي ،  ثٻ ٲٷٓٹض تٷٓيٱ ز٢ي١     ثب يطٸضتي ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ زضخٽت زټي ټط چٻ ثيكتط ايٵ ٶٽبز ثٻ ؾٳت ٢بٶٹٴ ٪طايي ٸخٹز زاضز ،    ٰ اٶًجَب تطاح٧ب

ٶبٲيسٺ ٲي قٹز « آييٵ ٶبٲٻ » ٦ٻ ثٻ اذتهبض  41/6/71ثٻ تبضيد  ٞطټٷ٫ي قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة 858ثط اؾبؼ آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٲهٹة خٯؿٻ 

ٜ ت٧ٟي٥ خعئي« قيٹٺ ٶبٲٻ «   ، 5/8/77ٸ  24/7/77آٴ قٹضا ثٻ تبضيد  184ٸ  129، ٸ ثٻ اؾتٷبز ثٷس اٸ٬ اظٲهٹثبت خٯؿبت  تط  حبيط ، ثبټس
ٰ اظ تساذ٭ ٸ ٦ٯيت زض آٶٽب ، تُجي١ ٸ ايدبزتٷبؾت ٲ ٕ اثٽب ٰ ترٯٟبت ٸ ضٞ يبٴ ترٯٟبت ٸ تٷجيٽبت ، ٸ زض ٶتيدٻ ، ٸحست ضٸيٻ ثيكتط زض اح٧ب

ٔ ثطذي ترٯٟبت ، ثٻ قطح ظيط ، تسٸيٵ قسٺ اؾت : ٕ نبٮحٻ ثطاي تكريم ٸ٢ٹ  نبزضٺ ، ٸ ٶيع، تٗييٵ ٲطاخ
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قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ ثب ت٧يٻ ثط تدطثٻ ټبي پيكيٵ  5/8/77ٸ  24/7/77ٲٹضخ  184ٸ  129هٹثبت ثٻ اؾتٷبز ثٷس اٸ٬ اظ ٲ -4ٲبزٺ 

،  29/42/4878خ اظ ٖٳٯ٧طز قٹضا ټبي اٶًجبَي ٸ ٶيع يطٸضت تٳبيع ٲيبٴ اًٖبي قٹضاټبي ثسٸي ٸ تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ټب ، پيطٸ اثالٚيٻ ٲٹض
ٍ ًٖٹيت آٶٽب ثٻ قطح ظيط انالح ٸ تٗييٵ ٲي قٹز . يطٸضي ټب  تط٦يت اًٖبي قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٸ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ قطاي

ٰ ٦ٷس .  اؾت ضييؽ زاٶك٫بٺ ، پيف اظ ټط٪ٹٶٻ اتربش تهٳيٱ زض قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، ٶؿجت ثٻ تطٲيٱ ٸ ت٧ٳي٭ اًٖبي آٴ ټب ا٢سا

ـ ٖب    ٮي خسيس اٮتأؾيؽ ٸ يب ٲدٳٹٖٻ ټبيي ٦ٻ ًٖٹي اظ اًٖبي تٗييٵ قسٺ ضا يٳٷبً ، تك٧ي٭ قٹضاټبي اٶًجبَي زض ٲدٳٹٖٻ ټبي آٲٹظ

ٍ تأييس الظ ٍ ٸ يب تطتيجي ٦ٻ تٗييٵ ٲي ٶٳبيٷس ، ٲي ثبقس ٸ چٷبٶچٻ ، قطاي ٌ ثٻ تأييس قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸظاضتيٵ شي ضث ٰ ضا ٶساضٶس ، ٲٷٹ

 ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ آٶبٴ تٗييٵ ٲي ٪طزز . زاٶك٫بٺ ټبي ټٳدٹاض ، خٽت احطاظ ٶٷٳبيٷس ، قٹضاټبي اٶًجبَي ي٧ي اظ

 تط٦يت اًٖبي قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ –اٮٝ 

 ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ قٹضاي ثسٸي -4

2-  ٰ ٜ يب ح٣ٹ٠ زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲٗبٸٶبٴ زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣ب ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة ي٧ي اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٪طٸٺ ٲٗبض

 ٲؿئٹ٬ زٞتط يبزقسٺ

ٍ زاٶك٧سٺ ټب -8  ي٧ي اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ، ثٻ اٶتربة قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٲٗطٞي قسٺ تٹؾ

ٍ زاٶك -1  ٧سٺ ټبزٸ ٶٟط زاٶكدٹي زاٶك٫بٺ ، ثٻ اٶتربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ زاٶكدٹيبٴ ٲٗطٞي قسٺ تٹؾ

 زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ثسٸي ٸ اٶتربة ضييؽ زاٶك٫بٺ ، ثسٸٴ زاقتٵ ح١ ضأي -5

تٗييٵ ٦ٯيٻ اًٖبء تط٦يت ٞٹ٠ اٮعاٲي ثٹزٺ ، خٯؿبت ثب حًٹض ضييؽ ٸ زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖٹ زي٫ط تك٧ي٭  -4تجهطٺ 

ٰ آٴ ثب ؾٻ ضأي ٲٹاٞ  ١ ٲٗتجط اؾت .ٲي قٹز ٸ اح٧ب



ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ  چٷبٶچٻ ، ٲٗبٸٶت زاٶكدٹيي ٸ ٲٗبٸٶت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ، ثٻ نٹضت ٲدعا تك٧ي٭ قسٺ ثبقٷس ، -2تجهطٺ 

 قٹضاي ثسٸي اؾت .

تأييس قٹضاي ٲط٦عي تط٦يت اًٖبي قٹضاټبي ثسٸي ا٢ٳبضي زض زاٶك٫بٺ ټبي ٪ؿتطزٺ ، ثٻ پيكٷٽبز قٹضاي تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ٸ  -8تجهطٺ 

 اٶًجبَي تٗييٵ ٲي قٹز .

ٜ ٸ اضقبز زاٶكدٹيي  -1تجهطٺ  زاٶك٫بٺ ټب ٲي تٹاٶٷس حؿت تكريم قٹضاي اٶًجبَي تدسيس ٶٓط ذٹز ، ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ قٹضاي ح٭ اذتال

٬ زٞتط ٲكبٸضٺ يب خبٶكيٵ زض ظيط ٲدٳٹٖٻ قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ، ٲتك٧٭ اظ زثيط قٹضاي ثسٸي يب خبٶكيٵ ٸي ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ ټيأت ، ٲؿئٹ
ٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ ، ثطاي ثطض ؾي ٸي ، ي٥ ٶٟط اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي تطخيحبً اظ ٪طٸٺ ح٣ٹ٠ ٸ ي٧ي اظ ٲٗبٸٶبٴ زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣ب

ٍ ضييؽ قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ، اظ ثٗس  ٔ قسٺ تٹؾ ـ ټبي اٶًجبَي اضخب ٜ ٪عاض ـ ثطاي ح٭ ٲك٧٭ يب اذتال اضقبزي ٸ تٷجٽي ثب ٲ٣سٲبتي ٸ تال

ٰ ٶٳبيٷس . 8تٟٹيى اذتيبض تٗييٵ تٷجيٻ تب ثٷس   ا٢سا

 تط٦يت اًٖبي ٦ٳيتٻ اٶًجبَي تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ -ة 

 ضييؽ زاٶك٫بٺ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ قٹضاي تدسيس ٶٓط -4

ٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ -2  ٲؿئٹ٬ زٞتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣ب

ٍ زاٶك٧سٺ ټب زٸ ٶٟط اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ، -8  ثٻ اٶتربة قٹضاي زاٶك٫بٺ ، اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٲٗطٞي قسٺ تٹؾ

ٍ زاٶك٧سٺ ټب -1  ي٥ ٶٟط زاٶكدٹي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶتربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ، اظ ٲيبٴ زاٶكدٹيبٴ ٲٗطٞي قسٺ تٹؾ

 قتٵ ح١ ضأيٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ، ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط قٹضاي تدسيس ٶٓط ، ثسٸٴ زا -5

تٗييٵ ٦ٯيٻ اًٖبي تط٦يت ٞٹ٠ ، اٮعاٲي ثٹزٺ ، خٯؿبت قٹضاي تدسيس ٶٓط ، ثب حًٹض ضييؽ ٸ زثيط قٹضا ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖٹ زي٫ط  -4تجهطٺ 

ٰ آٴ ثب ؾٻ ضأي ٲٹا١ٞ ٢بث٭ اخطاؾت .  تك٧ي٭ قسٺ ٸ اح٧ب

ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ، ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط  تك٧ي٭ قسٺ ثبقٷس ، چٷبٶچٻ ، ٲٗبٸٶت زاٶكدٹيي ٸ ٲٗبٸٶت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ، ثٻ نٹضت ٲدعا -2تجهطٺ  

 قٹضاي تدسيس ٶٓط ٸ ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ، ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ زٸ ًٖٹ ټيأت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ اؾت .

  

 اًٖبي زاضاي ضأي زض قٹضاي تدسيس ٶٓط ، ٶجبيس ًٖٹ زاضاي ضأي قٹضاي ثسٸي ثبقٷس . -8تجهطٺ 

 تط٦يت اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ –ج 

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز ، ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ  -4 ٰ يب ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸظاضت ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸظاضت ٖٯٹ

 قٹضا

ـ پع -2 ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ٸظاضت ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ  ق٧ي ، حؿت ٲٹضزٲسيط ٦٭ زاٶكدٹيبٴ زاذ٭ ٸظاضت ٖٯٹ

ٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ  -8 ٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ ټب ، ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣ب ي٧ي اظ ٲؿإٸالٴ زٞبتط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣ب

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ  ټب ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹ



ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ي٥ ٶٟط ح٣ٹ٢ساٴ اظ ثيٵ اًٖبي ټي -1 أت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ټب ، ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹ

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز  يب ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ

ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساق -5 ت ، ي٥ ٶٟط اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ټب ، ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹ

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز  زضٲبٴ ٸ آٲٹظ

6-  ، ٰ ي٥ ٶٟط زاٶكدٹ اظ ٲيبٴ اًٖبي زاٶكدٹيي قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹ

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز  تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ

ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ي٧ي اظ زاٶك٫ب -7 ٺ ټب ، ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹ

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز  ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ

ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساقت ،  -8 زثيط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ ، ، ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹ

ـ پعق٧ي ، حؿت ٲٹضز ، ثسٸٴ زاقتٵ ح١ ضأيزضٲبٴ ٸ آٲ  ٹظ

ًٖٹ نبحت ضأي ضؾٳيت ٲي يبثس ٸ  5تٗييٵ ٦ٯيٻ اًٖبي تط٦يت ٞٹ٠ ، اٮعاٲي ثٹزٺ ، خٯؿبت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ثب حًٹض  -4تجهطٺ 

ٰ االخطاؾت . 1تهٳيٳبت خٯؿٻ ثب حسا٢٭  ٰ ٢ُٗي آٴ ، الظ  ضأي ٲٹا١ٞ اظ ثيٵ اًٖبي حبيط ٲٗتجط ثٹزٺ ٸ اح٧ب

ٜ زٖٹا اًٖبي قٹضاټبي ثسٸي ، تدسيس ٶٓط يب ٲط٦عي ، زض ټيچ -2جهطٺ ت ٔ ٢جالً ضأي زازٺ  ي٥ اظ ٲٹيٹٖبتي ٦ٻ ذٹز َط ثٹزٺ يب زض آٴ ٲٹيٹ

ٰ ٶٓط زض ثٗس ق٧ٯي پطٸٶسٺ ٲبٶٗي ٶساضز .  ثبقٷس ، ح١ ضأي ٶساضٶس ؛ اٮجتٻ ، نطٞبً اضائٻ تٹييح يب اٖال

٘ ح٧ٱ ًٖٹيت زض قٹضاي ٲط٦عي ٮٛٹ ٲي ٪طزز .ًٖٹيت ًٖٹ زاٶكدٹيي زض قٹضاټب -8تجهطٺ   ي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، ثب اثال

ـ اٶتربة –ز  ٍ ًٖٹيت ٸ ضٸ  قطاي

ِ قرهيت ح٣ي٣ي اٶتربة ٲي قٹٶس ، ثبيس زض ت٣ٹي ، اٲبٶتساضي ٸ اؾت٣ال٬ ٶٓط اظ حؿٵ قٽطت  ٦ٯيٻ اًٖبي قٹضاټبي اٶًجبَي ٦ٻ ثٻ ٮحب
ٍ ًٖٹيت ثطذٹضزاض ثٹزٺ ، ٲٹضز ٸثٹ٠ ٸ ٞب٢س ؾٹء  ٍ ذبل ثبقٷس ٦ٻ قطاي ؾبث٣ٻ ثبقٷس . ٖالٸٺ ثط آٴ ، ټط ي٥ اظ اًٖبي ٲٷترت ثبيس زاضاي قطاي

ـ اٶتربة آٴ ټب ثٻ قطح ظيط اؾت :  ٸ ضٸ

 اًٖبي ټيأت ٖٯٳي :-4

 اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٲٷترت، ثبيس ٲتأټ٭ ثبقٷس . - 4/4

ي٧ي اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي قٹضاټبي ثسٸي يب تدسيس ٶٓط اظ ثيٵ  زض زاٶك٫بٺ ټبيي ٦ٻ ضقتٻ ح٣ٹ٠ تسضيؽ ٲي قٹز ؛ ثبيس زؾت ٦ٱ - 2/4
اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٲسضؼ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ٠ اٶتربة قٹز .ؾبيط زاٶك٫بٺ ټب ٲي تٹاٶٷس ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ، ي٧ي اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ټبي 

 زض آٸضٶس .اٶًجبَي ذٹز  زي٫ط ضا ٦ٻ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ٠ ترهم زاضٶس ، ثٻ ًٖٹيت ي٧ي اظ قٹضاټبي

قٹضاي زاٶك٫بٺ ، ټط زٸ ؾب٬ ي٥ ثبض ، اًٖبي قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ضا اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٦ٻ قٹضاټبي زاٶك٧سٺ ټب ٲٗطٞي  - 8/4

 ٲي ٦ٷٷس ، اٶتربة ٲي ٶٳبيس .

 زاٶكدٹيبٴ :-2

 زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس يب ز٦تطي ثبقٷس . اظ زاٶكدٹيبٴ ٲتأټ٭ ٸ زض نٹضت ٸخٹز زٸضٺ ټبي تحهيالت ت٧ٳيٯي زض زاٶك٫بٺ ،  - 4/2



ٕ تحهيٯي پيكيٵ ذٹز ضا زض ټٳبٴ  - 2/2 حسا٢٭ ، ٶيٳي اظ ٸاحسټبي آٲٹظقي زٸضٺ تحهيٯي ذٹز ضا ٪صضاٶسٺ ثبقٷس ، ٲ٫ط آٶ٧ٻ ، ي٧ي اظ ٲ٣بَ

 زاٶك٫بٺ ثٻ پبيبٴ ضؾبٶسٺ ثبقٷس .

ٌ ٶكسٺ ثبقٷس . - 8/2  زض َي ٲست تحهي٭ ذٹز زض زاٶك٫بٺ ، ٲكطٸ

 ؾبث٣ٻ تٷجيٻ اٶًجبَي ٶساقتٻ ثبقٷس . - 1/2

 ٲي ٦ٷس . ٶٟط ٲٗطٞي قس٪بٴ اظ ټط زاٶك٧سٺ اٶتربة 2قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ، زاٶكدٹيبٴ ٲٷترت ضا اظ ٲيبٴ  – 5/2

 زثيط قٹضاټبي ثسٸي ٸ قٹضاي ٲط٦عي :-8

اٲٹض اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، ٦ٻ ٸاخس پؿت ؾبظٲبٶي  زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ټب ، اظ ثيٵ ٦بض٦ٷبٴ حٹظٺ زاٶكدٹيي ، تطخيحبً - 4/8
ٌ ثط آٴ ٦ٻ ٲتأټ٭ ٸ زاضاي حؿٵ  ٦بضقٷبؾي يب ثبالتط ټؿتٷس ٸ زض ٚيط ايٷهٹضت ، اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ اٶتربة ٲي قٹز ؛ ٲكطٸ

ٔ ثٻ ٦بض زثيطاٴ قٽطت زض ثطذٹضز ٲٷبؾت ثب زاٶكدٹيبٴ ثبقس. يٳٷبً اضؾب٬ ٲساض٤ نالحيتٽبي ٞطزي ٸ َي زٸضٺ ټبي آٲٹظ ٰ خٽت قطٸ قي الظ

ٕ اٮعاٲي اؾت .  خسيس ثٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ٸ اذص تأييس آٴ ٲطاخ

زثيط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي اظ ٲيبٴ ٦بض٦ٷبٴ ٸاخس پؿت ؾبظٲبٶي ٦بضقٷبؾي يب ثبالتط زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي يب اًٖبي ټيأت ٖٯٳي  – 2/8

 .ٲتأټ٭ زاٶك٫بٺ ټب يب ٸظاضت اٶتربة ٲي قٹز 

ٰ اؾت ضييؽ زاٶك٫بٺ ، حسا٢٭ ، زٸ ٲبٺ پيف اظ پبيبٴ زٸضٺ  -1 ثٻ ٲٷٓٹض اٶتربة اًٖبي ټيأت ٖٯٳي زض قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، الظ
ٍ زاٶك٧سٺ ټب ضا اذص ٸ ثٻ قٹضاي زاٶك٫بٺ اضائٻ ٦ٷس . ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي  ًٖٹيت ايكبٴ ، ٞٽطؾت اًٖبي ټيأت ٖٯٳي ٲٗطٞي قسٺ تٹؾ

ٍ زاٶك٧سٺ ټب ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٽسٺ زاضز . زاٶك٫بٺ ،  ټٳيٵ ٲؿإٸٮيت ضا زض ٲٗطٞي زاٶكدٹيبٴ ٲٗطٞي قسٺ تٹؾ

ٕ اؾت . -5        اًٖبي ٲٷترت قٹضاټبي اٶًجبَي ، ثٻ ٲست زٸ ؾب٬ اٶتربة ٲي قٹٶس ٸ اٶتربة ٲدسز ثالٲبٶ

ٰ ٦ٷس :ضييؽ قٹضا ٲي تٹاٶس زض ټط ي٥ اظ ٲٹاضز ظيط ٶؿجت ثٻ خ -6        بي٫عيٷي اًٖبي ٲٷترت ا٢سا

 ؾٻ خٯؿٻ ٲتٹاٮي يب قف خٯؿٻ ٲتٷبٸة ٚيجت ٚيط ٲٹخٻ ، ثٻ تكريم قٹضا -4/6     

 ٖسٰ اٲ٧بٴ حًٹض زض خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثٻ ٲست ي٥ ٶيٳؿب٬ يب ثيكتط -2/6

ٍ ٖٳٹٲي يب ذبل ًٖٹيت زض قٹضا -8/6  اظ ثيٵ ضٞتٵ قطاي

طتيجي ٦ٻ آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ ٲكرم ٲي ٦ٷس ، ثب ټٳبټٷ٫ي ضييؽ قٹضاي اٶًجبَي ، حؿت ٲٹضز زثيط قٹضا ٲي تٹاٶس ثٻ ت -7      

ٕ ، ثطاي قط٦ت زض خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ، ثسٸٴ زاقتٵ ح١ ضأي ، زٖٹت ٦ٷس .  ، اظ اٞطاز ٲُٯ

ٰ ًٖٹيت اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي ثٻ اٲًبي ٸظيط ، قٹضاټبي ثسٸي ٸ تد -8 ٘ اح٧ب ٸ قٹضاي ح٭  سيس ٶٓط ثٻ اٲًبي ضييؽ زاٶك٫بٺتأييس ٸ اثال
ٰ تأييس اًٖبء ، ثٻ تكريم ضييؽ قٹضاي  ٰ ٲي قٹز . ٖع٬ يب ٖس ٜ ٸ اضقبز زاٶكدٹيي ثٻ اٲًبي ضييؽ قٹضاي ثسٸي زض زاٶك٫بٺ اٶدب اذتال

 تدسيس ٶٓط ٲي ثبقس .

ٍ ، پؽ اظ تٗييٵ اًٖبي قٹضاټب ، ٲٗطٞي ٞطز خبي٫عيٵ خٽت حًٹض زض خٯؿبت ثٻ ٖٷٹاٴ  -9 ٶٳبيٷسٺ ، خبٶكيٵ يب ټط ٖٷٹاٴ زي٫ط ، ثطاثط يٹاث

ٰ ٸخبټت آضاي نبزضٺ ٲي ٪طزز .  اٲ٧بٴ پصيط ٶجٹزٺ ٸ ٲٹخت ٖس

ٍ تٗييٵ قسٺ زض ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ثبقس ٸ زاٶك٫بٺ ٶب٪عيط ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٶبٲجطزٺ ثبقس  -44 ، چٷبٶچٻ ، ټط ي٥ اظ اًٖبي قٹضا ، ٞب٢س ي٧ي اظ قطاي

ٰ اؾت زض ٲٹضز ٸي  ٰ ٶٳبيس .الظ  اظ قٹضاي ٲط٦عي اؾتٗال



  

                                                    : 2تخش 

 تخلفات ٍ تٌثیْات

 ُ  تٌثیْات تفكیك -1هاد

ٰ اٶًجبَي تٷجيٽبت ٲبزٺ       ٲي قٹٶس : آييٵ ٶبٲٻ ثٻ نٹضت ظيط ت٧ٟي٥ 7ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٷبز ٸ تُجي٣س٢ي١ تط اح٧ب

 قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكدٹيبٴ ٲي تٹاٶساٖٳب٬ قٹز :تٷجيٽبتي ٦ٻ ثبح٧ٱ  -اٮٝ

 احًبض ٸ اذُبض قٟبټي     -4

 تص٦ط ٦تجي ثسٸٴ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ     -2

 اذُبض ٦تجي ثسٸٴ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ     -8

 تص٦ط ٦تجي ٸ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ     -1

 تٹثيد ٦تجي ٸ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ     -5

ٌ ثٻ ترٯ25ٝزازٴ ٶٳطٺ       -6  /. زض زضؾيب اٲتحبٴ ٲطثٹ

ٰ ، ذٹاث٫بٺ ٸ ٚيطٺ ، اظ ي٥ ٲبٺ تب ٲست ظٲبٴ ثب٢يٳبٶسٺ اظت     -7  حهي٭ٲحطٸٲيت اظ تؿٽيالت ضٞبټيساٶك٫بٺ ٸ يب ايدبز تٛييط زض آٶٽب ، اظ ٢جي٭ ٸا

ٝ ٲٷدط ثٻ ايدبز يطض ٸ ظيبٴ قسٺ ثبقس .زضيبٞت ذؿبضت اظ زاٶكدٹ ،      -8  زض ٲٹاضزي ٦ٻ ترٯ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ ٲست     -9  ي٥ ٶيٳؿب٬ ، ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات ٲٷ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ-44  ٲست ي٥ ٶيٳؿب٬ ، ثب احتؿبة ؾٷٹات ٲٷ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ-44  ٶيٳؿب٬ ، ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات ٲست زٸ ٲٷ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ-42  ت زٸ ٶيٳؿب٬ ، ثب احتؿبة ؾٷٹاتٲس ٲٷ

ٍ ثب ح٧ٱ قٹضاي ٲط٦عي  -ة   اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكدٹ ٲي تٹاٶس اٖٳب٬ قٹز : تٷجيٽبتي ٦ٻ ٣ٞ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ-48  ٲست ؾٻ ٶيٳؿب٬ ، ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹات ٲٷ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ-41  ٲست ؾٻ ٶيٳؿب٬ ، ثب احتؿبة ؾٷٹات ٲٷ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ-45  چٽبض ٶيٳؿب٬ ، ثسٸٴ احتؿبة ؾٷٹاتٲست  ٲٷ

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ثٻ -46  ٲست چٽبض ٶيٳؿب٬ ، ثب احتؿبة ؾٷٹات ٲٷ

47-) ٰ  تٛييط ٲح٭ تحهي٭ زاٶكدٹ)ټٳطاٺ ثب تٛييط ضقتٻ تحهيٯي زض نٹضت ٮعٸ



 زاٶكدٹ اظ ضٸظاٶٻ ثٻ قجبٶٻ تجسي٭ زٸضٺ تحهيٯي-48

ّ ح١ قط٦ت ٲدسز زض-49  آظٲٹٴ ٸضٸزي اذطاج زاٶكدٹ اظ زاٶك٫بٺ، ثب حٟ

ّ ح١ قط٦ت ٲدسز زض آظٲٹٴ ٸضٸزي 5تب  4اذطاج ٸ ٲحطٸٲيت اظتحهي٭ زض ٦ٯيٻ زاٶك٫بټٽب ، اظ      -24  ؾب٬ ثب حٟ

ٰ تط٦يجي زض ٲٹضز ي٥ ترٯٝ، تٷٽب ثٻ نٹضت تط٦يت تٷجيٽبت ثٷسټبي  -4تجهطٺ       ثب ي٧ي اظ زي٫ط ثٷسټب ٸ ٶيع تط٦يت  8تب  6نسٸض اح٧ب

 ٲدبظ اؾت . 46تب  9ثب ټط ي٥ اظ ثٷسټبي  48ٸ  47تٷجيٽبتجٷسټبي 

ُ  -2تجهطٺ   ِ تٌذّا ٍ تعلیق تخشی از احكام ًْایی تا رعایت تثصر تٌذ ب  8ترکیة احكام تعلیقی تا سایر تٌثیْات هٌذرج درکلی

 ُ  آییي ًاهِ هجاز است . 7هاد

ٝ ٲحطظ ثبقس ٸ زاٶكدٹ  -8تجهطٺ  ٝ : زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٢هس اضت٧بة ترٯ ٔ ثٻ ترٯ ٕ قطٸ ٝ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٸا٢ ٰ آٴ ٶٳبيس ٸٮي٧ٵ ، ترٯ ٔ ثٻ اٶدب قطٸ
ٝ ٲي قٹز ؛ ٸ زض ٚيط ايٵ نٹضت ، حسا٢٭  ٰ ثٻ تٷجيٻ ټٳبٴ ترٯ ٝ ذبني زاقتٻ ثبقس ، ٲح٧ٹ ٰ ٪طٞتٻ ٖٷٹاٴ ترٯ ٶكٹز ، چٷبٶچٻ ا٢ساٲبت اٶدب

ٝ ٸ ا٢ساٲبتي ٦ٻ نطٞبً ٝ اٖٳب٬ ٲي ٪طزز . ٲدطز ٢هس اضت٧بة ترٯ ٝ  تٷجيٻ ٲ٣طض زض ٲٹضز ترٯ ٔ ترٯ ٌ ٲؿت٣يٱ ثب ٸ٢ٹ ٝ ثٹزٺ ٸ اضتجب ٲ٣سٲٻ ترٯ

ٝ ٶجٹزٺ ٸ اظ ايٵ حيث ، ٢بث٭ ضؾيس٪ي ٶرٹاټس ثٹز . ٔ ثٻ ترٯ  ٶساقتٻ ثبقس ، قطٸ

ٝ ٶجبقس ، تٷٽب قسيستطيٵ تٷجيٻ  -1تجهطٺ  ٝ ثبقس ، چٷبٶچٻ ترٯٟبت اضت٧بثي ٲرتٯ ٝ : ټط٪بٺ ٞٗ٭ ٸاحس ، زاضاي ٖٷبٸيٵ ٲتٗسزٺ ترٯ تٗسز ترٯ
ٌ ثٻ ي٧ ٌ ثٻ ؾبيط ترٯٟبت ٲدبظ ٶيؿت ؛ ٸ چٷبٶچٻ ترٯٟبت ٲطثٹ ٔ اٖٳب٬ ٲي قٹز .ٸ اٖٳب٬ تٷجيٽبت ٲطثٹ ٕ قسٺ زض آٴ ٲٹيٹ ي اظ ترٯٟبت ٸا٢

ٝ ذبني زض قيٹٺ ٶبٲٻ  ٔ ترٯٟبت ، ٖٷٹاٴ ترٯ ٝ ثبقس ، ثطاي ټط ي٥ اظ ترٯٟبت ، تٷجيٻ خسا٪بٶٻ تٗييٵ ٲي قٹز ؛ ٸ ا٪ط ٲدٳٹ اضت٧بثي ٲرتٯ

ٰ ٲي ٪طزز .زاقتٻ ثبقس ، ذبَي ثٻ        تٷجيٻ ٲ٣طض زض آٴ ثٷس ٲح٧ٹ

ٝ تب ز ٖٷبٸيٵ چٽبض٪بٶٻ ترٯٟبت ٲبزٺ     آييٵ ٶبٲٻ ٲي ثبقس .ثرف ټبي انٯي ټط ي٥ اظ ايٵ ٪طٸٺ ټب ي٥ ثٷس  6يبز آٸضي ٲي قٹز ٪طٸٺ ټبي اٮ

ٝ ا ٔ تٯ٣ي ٲي قٹز .انٯي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز . ثٷسټبي ٞطٖي ، ت٣ؿيٱ ثٷسي ايٵ ثٷسټبي انٯي ثٹزٺ ٸ اضت٧بة آٶٽب ترٯ  ظ ي٥ ٶٹ

٘ ح٧ٱ ٢ُٗي يب تٗٯي٣ي قٹضاي تدسيس  -5تجهطٺ  ٝ : زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زاٶكدٹ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲ٣طض زض قيٹٺ ٶبٲٻ ، ثٗس اظ اثال ت٧طاض ترٯ
ٝ قٹز ، قٹضاي اٶًجبَي ٲي تٹاٶس ثب ٖٷ ٹاٴ ت٧طاض ترٯٝ ، ٶٓط ، زض حيٵ اخطاي ح٧ٱ ٢ُٗي يب ثٗس اظ اخطاي آٴ ، ٲدسزاً ٲطت٧ت ټٳبٴ ترٯ

 تٷجيٻ ضا تكسيس ٶٳبيس .

ٔ ترٯٝ ٸ  -6تجهطٺ  ٝ اٶًجبَي زض زاٶك٫بٺ ٲح٭ تحهي٭ ذٹز ثبقس ، ؾبث٣ٻ اٶًجبَي ٢جٯي ، ثٻ ٶؿجت ٶٹ ٝ ٲؿجٹ٠ ثٻ ؾبث٣ٻ ترٯ چٷبٶچٻ ٲترٯ

 تٷجيٻ تٗييٵ قسٺ اظ ٖٹاٲ٭ تكسيس تٷجيٻ ذٹاټس ثٹز .

ٕ ٲٹ٢ت اظ تحهي٭ ضا ثب احتؿبة ؾٷٹات ٸ ثطذي ضا ثسٸٴ  ثطذي اظ ٶيٳؿب٬ ٲي تٹاٴ 46اٮي  44زض ټط ي٥ اظ ثٷسټبي  -7تجهطٺ  ټبي ٲٷ

 احتؿبة ؾٷٹات زض ٶٓط ٪طٞت .

تب  9زضؾي ذٹز ضا ٪صضاٶسٺ اٶس ٲٹيٹٖيت ٶساضز ٸ ثٷسټبي  زض ذهٹل زاٶكدٹيبٶي ٦ٻ ٦ٯيٻ ٸاحسټبي 47نسٸض ح٧ٱ اٶًجبَي ثٷس  -8تجهطٺ 

ٕ ٲٹ٢ت اظ اُٖبي ٲسض٤ تحه 46 ٲسض٤  نسٸض ٲٷٕ يٯي ، ثب نسٸض ٪ٹاټي يب ثسٸٴ نسٸض ٪ٹاټي ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي يبثٻ نٹضت ٲٷ

 ٲي ٪طزز. اٖٳب٬ ٸ تحهيٯي ٸ ٪ٹاټي ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي نبزض

ٰ قسٺ اٶس ٸ ٶيع  46تب  9ٲحطٸٲيت اظ اضائٻ ذسٲبت ٸ تؿٽيالت زاٶكدٹيي ثٻ زاٶكدٹيبٶي ٦ٻ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  -9تجهطٺ  ح١ ٲح٧ٹ

ٍ زاٶك٫بټي زض ظٲبٴ اخطاي تٷجيٻ ، ثب   ٲي ثبقس . نالحسيس قٹضا ٸضٸز زاٶكدٹ ثٻ ٲحي

ٔ زازٺ تٷجيٽبتي ٦ٻ ثب ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ ټٳطاٺ اؾت ، ثٽتط اؾت ثٻ ذبٶٹازٺ زاٶكدٹي ٲترٯٝ -44تجهطٺ   قٹز . اَال



ٍ قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة  -44تجهطٺ  ِ تهٹيت آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي تٹؾ ٞطټٷ٫ي ؛ آييٵ ٶبٲٻ ټب ، ٲ٣طضات ، ٲهٹثبت ٸ ثرف ٶبٲٻ ټبي ثٻ ٮحب
 ٔ ٰ االتجب ٍ ٸ تهٳيٱ قٹضاي اٶًجبَي ثطاي ٦ٯيٻ ٢ؿٳتٽبي زاٶك٫بٺ الظ زاذٯي ٦ٻ ٲٛبيط ثب آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ثبقٷس ، اظ زضخٻ اٖتجبض ؾب٢

          اؾت.

 ُ  تفكیك تخلفات ٍ تخصیص تٌثیْات -2هاد

ثب ٢يس تٷجيٽبت ٲتٷبؾت ثط  ايٵ آييٵ ٶبٲٻ 6آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ ، ترٯٟبت ٲٷسضج زض ٲبزٺ  7ٲبزٺ  8طٺ زض ضاؾتبي تٗٳيٱ اخطايتجه 

           اظ ايٵ ثرف ، ثٻ قطح ظيـط تٟهيـ٭ زازٺ ٲي قٹٶس :  2اؾبؼ ٲبزٺ 

جعل،سرقت ، رشَُ، اختالس ،   رسیذگی تِ جرائن عوَهی داًشجَیاى ) از قثیل تْذیذ ، تطویع ، تَّیي ، ضرب ٍ جرح ،-الف

 (قتل

ٕ ، تٹټيٵ ، ٞحبقي ،  -/اٮ4ٝ  ټتب٦ي ، اٞتطا تٽسيس ، تُٳي

 تٽسيس يب اضٖبة يب ؾٯت اٲٷيت  -/اٮ4/4ٝ 

ٕ ثطاي-/اٮ2/4ٝ   اضت٧بة خطائٱ يب ترٯٟبت ٲٷسضج زض ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ يب اذبشي اذبشي يب تُٳي

 تٹټيٵ يب ٞحبقي يبټت٥ حطٲت- /اٮ8/4ٝ 

 اٞتطا يب ٶكط ا٦بشيت-/اٮ1/4ٝ

ٰ ٲي قٹز .   ايٵ  2ٲبزٺ  42ٸ زض نٹضت ت٧طاض تب ثٷس  9تب  8ي٧ي اظ ثٷسټبي  ٲطت٧ت ټطي٥ اظ ثٷسټبي ٞٹ٠ ثٻ  قيٹٺ ٶبٲٻ ٲح٧ٹ

ٻ زض نٹضتي ٦ٻ قب٦ي ، ي٧ي اظاًٖبي ټيأت ٖٯٳي يب ٲؿإٸالٴ يب ٦بضٲٷساٴ زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲؿإٸالٴ زؾت٫بٺ ټبي زٸٮتي ثبقس ، تٷجي -4تجهطٺ 

 قٹز. تكسيس   41ثٷس  نبزض قسٺ ٸ زض نٹضت ت٧طاض تب  42تب 9ٲي تٹاٶس اظ ثٷسټبي

زض ذهٹل ترٯٟبت ٖٳٹٲي ٦ٻ ٲدبظات آٶٽب زض ٢بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي يب ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ تهطيح ٪طزيسٺ ، قٹضاي اٶًجبَي ٲي تٹاٶس  -2تجهطٺ 

 زٖٹاي ٢ًبيي ) اظ َطي١ قٹضا ( ضاټٷٳبيي ٶٳبيس . زض يٳٵ ضؾيس٪ي اٶًجبَي ، قب٦ي ضا خٽت اح٣ب٠ ح٣ٹ٠ ذٹز ثٻ َطح

 يطة ٸ خطح -/اٮ2ٝ

ٰ  6) ثٻ خع ثٷس  9تب  1ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  يطة ٸ قتٱ : ٲطت٧ت ثٻ  -/اٮ4/2ٝ  ٲي قٹز . ( ٲح٧ٹ

ت٧طاض ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس  ض نٹضتٲًطٸة ي٧ي اظ اًٖبي ټيأت ٖٯٳي يب ٲؿإٸالٴ يب ٦بضٲٷساٴ زاٶك٫بٺ ثبقس ، يب ز زض نٹضتي٧ٻ -4تجهطٺ 

 تكسيس قٹز . 48

ٔ ثٻ نٹضت زؾتٻ خٳٗي ثبقس ، ثٻ تٷبؾت ، -2تجهطٺ   ٪طزز . تكسيس 48ثٷس  ٲي تٹاٶس تب ٲٹضز تٷجيٻ زض نٹضتي ٦ٻ ٶعا

ذهٹني ٸخٹز زاقتٻ ثؿيبض قسيس ثبقس يب قب٦ي  خطح :يطة ٸ قتٳي ٦ٻ ٲٷتٽي ثٻ خطح قسٺ ثبقس ، زض نٹضتي٧ٻ يطة ٸ خطح  -/اٮ2/2ٝ

 تكسيس قٹز . 46ثبقس ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس ٲتٷبؾت ثب ٲٹضز ،تب ثٷس 

 خٗ٭ ٸ تعٸيط -/اٮ8ٝ



خٗ٭ ٸ تعٸيط ٖجبضت اظ ؾبذتٵ ٶٹقتٻ يب ؾٷس يب ؾبذتٵ ٲٽط يب اٲًبي اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ، ذطاقيسٴ ، تطاقيسٴ ، ٢ٯٱ ثطزٴ ، اٮحب٠ ، 

أذيط تبضيد ؾٷس ٶؿجت ثٻ تبضيد ح٣ي٣ي يب اٮهب٠ ٶٹقتٻ اي ثٻ ٶٹقتٻ زي٫ط يب ث٧بض ثطزٴ ٲٽط زي٫طي ثسٸٴ ٲحٹ ، اثجبت ، ؾيبٺ ٦طزٴ ، ت٣سيٱ يب ت

 ثٻ ٢هس ٲت٣ٯجبٶٻ ، ٶٓبيط ايٷٽب نبحت آٴ ٸ اخبظٺ

 خٗ٭ اؾٷبز زٸٮتي ذبضج اظ زاٶك٫بٺ-/اٮ4/8ٝ

ٰ ٢ًبيي ٦ٻ ز ٝ ضا ٲتٷبؾت ثب اح٧ب ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج  ض ٲٹضز ٸي نبزض قسٺ ثبقس ، ثٻزض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي ،زاٶك٫بٺ ٲي تٹاٶس ٲترٯ

ٰ ٦ٷس . 6) ثٻ خع ثٷس 42تب  5زض ثٷسټبي   ( ٲح٧ٹ

 خٗ٭ اٲًبي اؾبتيس يبٲؿإٸالٴ زاٶك٫بٺ-/اٮ2/8ٝ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت  ٰ ٲي قٹز . زض نٹضتي ٦ٻ خٗ٭ ٲٷدط ثٻ تحهي٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زض 5تب  8ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ زضٸؼ  ٲح٧ٹ

ٝ ثٻ ثٷس  ثبقس ،  ٫بټي ٶيع قسٺ زاٶك ٰ ٲي قٹز . 44تب  7ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  ٸ  6ٲترٯ  ٶيعٲح٧ٹ

ٰ ٸ ثٻ ټيأت ٪عيٷف اؾتبز ٸ زاٶكدٹ  24تب  48چٷبٶچٻ ، خٗ٭ ٲٷتٽي ثٻ پصيطـ زض زاٶك٫بٺ قسٺ ثبقس ، زاٶكدٹ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷس  ٲح٧ٹ

 ٲٗطٞي ٲي ٪طزز .

ٰ ثٻ خجطاٴ ذؿبضت ٸاضزٺ ٶيع ذٹاټس ثٹز . -تجهطٺ      ٝ ٲٯع  زض نٹضتي٧ٻ خٗ٭ ٲٷتٽي ثٻ ذؿبضت قسٺ ثبقس ، ٲترٯ

 اضائٻ اؾٷبز خٗٯي ثٻ زاٶك٫بٺ–/اٮ8/8ٝ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتٳٷسضج زض ثٷسټبي   ٰ ٲي قٹز . زض نٹضتي ٦ٻ اضائٻ ؾٷس خٗٯي ٲٷدط ثٻ ٢جٹٮي زض زضٸؼ 5تب  8ٲترٯ ب زاٶك٫بټي ي ٲح٧ٹ

ٝ ، ثٻ تٷجيٻ ثٷس  ٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضتي٧ٻ اضائٻ ؾٷس  44تب  7ٸ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضخسض ثٷسټبي  6تٛييط زض ٶٳطٺ قسٺ ثبقس ، ٲترٯ ٲح٧ٹ
ـ ثٻ ټيأت ٲط٦عي ٪عيٷف زاٶكدٹ ، ثٻ ي٧ي اظ  ٍ پصيطـ ٸي زض زاٶك٫بٺ ثبقس ، ٖالٸٺ ثط ٪عاض خٗٯي ٲٷدط ثٻ پصيطٞتٻ قسٴ ٸ يب خعئي اظ قطاي

ٰ ٲي قٹز . 24تب  48بتٳٷسضج زض ثٷسټبي تٷجيٽ  ٲح٧ٹ

  

ٰ اٞعاضي (–/اٮ1/8ٝ  خٗ٭ اؾٷبز زاٶك٫بٺ ٸاؾتٟبزٺ اظ آٴ ) اٖٱ اظ اؾٷبز ٲ٧تٹة يب ٶط

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتٳٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضتي٧ٻ ٲسض٤ ٲدٗٹ٬ ٪ٹاټي ٪صضاٶسٴ 5تب  8ٲترٯ ٸاحسټبي زضؾي زاٶك٫بٺ  ٲح٧ٹ

ٝ ثٻ ي٧ي اظتٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  6ط اخطاي ثٷس ثبقس ، ٖالٸٺ ث ٰ ٲي قٹز . 44تب  7زض ٲٹضز آٴ زضٸؼ ، ٲترٯ  ٲح٧ٹ

ٝ ، ٪ٹاټي ٰ ٲي قٹز . 48اٮي  44ٲجٷي ثط ٞطاٚت اظ تحهي٭ ضا خٗ٭ ٶٳبيس ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  زض نٹضتي٧ٻ ، ٲترٯ  ٲح٧ٹ

 خٗ٭ ٖٷٹاٴ–/اٮ5/8ٝ

ٝ ، ٖٷٹ اٴ ي٧ي اظٲؿإٸالٴ زاٶك٫بٺ يب زؾت٫بټٽبي زٸٮتي ضا ثٻ َٹض قٟبټي يب ٦تجي خٗ٭ ٸ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاضزازٺ ثبقس ، ثٻ ي٧ي چٷبٶچٻ ، ٲترٯ

ٕ قسٺ 5تب  8اظ ثٷس ټبي  ٝ ، اظ خٗ٭ ٖٷٹاٴ ٲٷتٟ ٰ ٲي قٹز . 44تب  7ثبقس ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  ٸ زض نٹضتي٧ٻ ٲترٯ  ٲح٧ٹ

 ؾط٢ت -/اٮ1ٝ

 ٚيطٲتٗٯ١ ثٻ زاٶك٫بٺاٲٹا٬  ؾط٢ت–/اٮ4/1ٝ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . 8ٸ ثٷس 5تب 2ٲترٯ  ٲح٧ٹ



 24ثبٶسټبي ؾط٢ت ٸ ثب ٶ٣كٻ ٢جٯي نٹضت ٪طٞتٻ يب زاضاي قب٦ي ذهٹني ثبقس ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس  ا٪ط اضت٧بة ؾط٢ت ثب ٲكبض٦ت

 تكسيسقٹز .

( اٖٳب٬  6) ثٻ خعثٷس 9تب  4ب ٶ٣كٻ ٢جٯي ٶيع ي٧ي اظتٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبيټٳچٷيٵ ، زض نٹضت ٦تٳبٴ اَالٖبت زضثبضٺ ٸخٹز ثبٶس ؾط٢ت ث 

 ٲي قٹز .

 ؾط٢ت اٲٹا٬ زاٶك٫بٺ–  /اٮ2/1ٝ

ٰ ، 8ذؿبضت ٸاضزٺ َج١ ثٷس  ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ خجطاٴ  ٔ خط  49تب  9ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زضثٷسټبي  ، ٲتٷبؾت ثب ٸؾٗت ٸ زٞٗبت ٸ٢ٹ

ٕ قسٺ ثبقس ، ٲدبظ اؾت .ٶيع چٷبٶچٻ ترٯٝ  7ٳب٬ تٷجيٻ ثٷس ، اٖ اٖٳب٬ ٲي قٹز . ثٻ ٖالٸٺ  زضذٹاث٫بٺ ٸا٢

 يب اٞكبي ؾإاالت يب ٸض٢ٻ ټبي اٲتحبٶي ؾط٢ت ٸ يب ذطيس ، ٞطٸـ–  /اٮ8/1ٝ

ٝ ، ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ ٰ ٲي قٹز . 42تب  9، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  6ثٷس ٲترٯ  ٲح٧ٹ

 اؾتٟبزٺ ثسٸٴ اخبظٺ اَالٖبت ٸ زازٺ ټبؾط٢ت ٸ يب –  /اٮ1/1ٝ

ٕ ، ؾط٢ت اَالٖبت ٸ زازٺ ټبي ٶٹقتبضي يب ؾط٢ت ٲُبٮت پبيبٴ ٶبٲٻ ٸ ضؾبٮٻ ز٦تطي ٸ ... ٦ٻ  اظ ټط َطي١ ، ٶٓيط ٦پي ثطزاضي ثسٸٴ ش٦ط ٲٷج

ٝ ٖالٸٺ ثط ثٷس  ٰ ذٹاټس قس ٸ زض نٹضتي٧ٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ آ 48تب  9ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷس  8ٲترٯ ـ ٖٯٳي ٲح٧ٹ ٴ ٲُبٮت ، ثطاي ذٹز اضظ

ٰ ذٹاټس ٪طزيس . ٍ اٖال ٕ شي ضث ٝ ثٻ ٲطاخ  ايدبز ٦طزٺ ثبقس ، ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًي ، ٲح٧ٹٲيت ٲترٯ

 اضتكبء ، ٦الټجطزاضي ، اذتالؼ -/اٮ5ٝ

 اذص يب زازٴ ضقٹٺ يب ٦الټجطزاضي اظ قرهيت ټبي ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي زضذبضج اظ زاٶك٫بٺ–  /اٮ4/5ٝ

 ٲت٣ٯجبٶٻ ٸ ثب ٞطيت زي٫طاٴ ، ٲبٮي ضا اظ يس اٸ ذبضج ٸ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض زټس .ؾت اظ ايٷ٧ٻ ٞطزي ثب تٹؾ٭ ثٻ ٸؾبي٭ ، ٖجبضت ا٦الټجطزاضي  

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . 5تب  4زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي ،ٲترٯ  ٲح٧ٹ

 يب ثٻ ي٧ي اظ زاٶك٫بټيبٴ اذص يب زازٴ ضقٹٺ اظ–/اٮ2/5ٝ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ   ٝ زض ي٧ي اظ زضٸؼ5تب 4ثٷسټبي ٲترٯ ٰ ٲٷدط ثٻ ٶٳطٺ ٢جٹٮي ٲترٯ ٰ ٲي قٹز . زض نٹضتي٧ٻ اضت٧بة خط زاٶك٫بټي قسٺ  ٲح٧ٹ

ٰ ٲي قٹز . 44تب  9ٸ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  6ثبقس ، ثٻ تٷجيٻ ثٷس   ٶيع ٲح٧ٹ

 ٦الټجطزاضي زض زاٶك٫بٺ–  /اٮ8/5ٝ

 ٲي قٹز . ٲح٧ٹٰ 5تب  8ٝ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي ، ٲترٯ 8ذؿبضت ٸاضزٺ َج١ ثٷس  ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ خجطاٴ 

 اذتالؼ–  /اٮ1/5ٝ

اذتالؼ ٖجبضت اؾت اظ ثطزاقتٵ ٲب٬ ٚيط ، اظ ضاٺ ذسٖٻ ٦ٻ ٲطت٧ت ٦بضٲٷس زٸٮت ثبقس ٸ ٢هس ٲت٣ٯجبٶٻ زاقتٻ ثبقس ٸ ٲٹضز اذتالؼ ، ٲب٬ 

 سا٠ پيسا ٲي ٦ٷس .ٲٷ٣ٹ٬ يب ٸخٻ ٶ٣س ثبقس . ثب ايٵ تٗطيٝ ، اذتالؼ زض ٲٹضز ٦بضٲٷساٴ زٸٮت ٲه

ٝ ثٻ تٷبؾت اٲٹا٬ ٲٹضز اذتالؼ ٸ ٲيعاٴ ٲكبض٦ت زض آٴ ، ٖالٸٺ ثط خجطاٴ ذؿبضت َج١ ، ثٻ ي٧ي اظ  8ثٷس  زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي ،ٲترٯ

ٰ ٲي قٹز . 48تب  9يب  5تب  8ثٷسټبي   ٲح٧ٹ



ٰ ٲي ٪طزز . 42تب  9، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت  8زض نٹضتي٧ٻ اذتالؼ ثب ٲٗبٸٶت ٸ يب ټٳ٧بضي زاٶكدٹيي نٹضت پصيطز ، ٖالٸٺ ثط ثٷس   ٲح٧ٹ

 ټبي ټطٲي ٸ اٲثب٬ آٴ ٞٗبٮيت زض قط٦ت–  /اٮ5/5ٝ

ٝ ، يٳٵ خجطاٴ ذؿبضت ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷس  ٰ ٲي 42تب  7ٲترٯ  ٢بث٭ تكسيس اؾت . 24٪طزز ٦ٻ زض نٹضت ت٧طاض ، تٷجيٻ تب ثٷس  ٲح٧ٹ

 ٶ٫ٽساضي ، حٳ٭ ، ذطيس ٸ ٞطٸـ -/اٮ6ٝ

 ٶ٫ٽساضي ، حٳ٭ ، ذطيس ٸ ٞطٸـ–  /اٮ4/6ٝ

ٝ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي   ٰ يب ؾطز ، ثٻ تٷبؾت ٲٹضز ، ٲترٯ ـ اؾٯحٻ ٪ط ٰ ٲي  41تب  5زض نٹضت ٶ٫ٽساضي ، حٳ٭ ٸ ذطيس ٸ ٞطٸ ٲح٧ٹ

 ٪طزز .

 تٽسيس ثب اؾتٟبزٺ اظ ؾالح–  /اٮ2/6ٝ

ٰ ٲي 46تب  9زض نٹضت تٽسيس ثب اؾٯحٻ ، ٲطت٧ت ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي   ٝ ، ثٻ  ٲح٧ٹ ٪طزز ٸ چٷبٶچٻ ، اظ ؾالح اؾتٟبزٺ ٶٳبيس ، ثٻ تٷبؾت ترٯ

ٰ ٲي ٪طزز . 24تب  9ي٧ي اظ ثٷسټبي   ٲح٧ٹ

 ٢ت٭ -/اٮ7ٝ

   اضت٧بة ٢ت٭ ٖٳس–  /اٮ4/7ٝ

ٰ االخطاؾت . 24يب  49زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي ،تٷجيٻ ثٷسټبي    زض ذهٹل ٸي الظ

 قط٦ت يب ٲكبض٦ت يب ٲٗبٸٶت زض ٢ت٭ ٖٳس–  /اٮ2/7ٝ

 اٖٳب٬ ٲي قٹز . 24اٮي  45زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي، ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي 

 ٢ت٭ ٚيطٖٳس يب ٲكبض٦ت زض آٴ –  /اٮ8/7ٝ

ٰ قسٺ ثبقس ، ٲست حجؽ ، ٲطذهي تحهيٯي ٲحؿٹة ٲي قٹز ٸ قٹضاي تدسيس  چٷبٶچٻ ، زاٶكدٹيي ثٻ زٮي٭ ٢ت٭ ٚيط ٖٳس ، ثٻ حجؽ ٲح٧ٹ

ٰ ٶٳبيس .ٶٓط ٲي تٹاٶس ٶؿجت ثٻ اضائ  ٻ پيكٷٽبز تٛييط ٲح٭ تحهي٭ ٶبٲجطزٺ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ا٢سا

 آهَزشی ٍ اداری رسیذگی تِ تخلفات -ب 

ٝ ٲطثٹٌ -/ة1  ت٣ٯت زض اٲتحبٴ يب ت٧بٮي

اضائٻ ٶتيدٻ ي٥ ٞٗبٮيت ت٣ٯت ٖجبضت اؾت اظ اؾتٟبزٺ زاٶكدٹ اظ اَالٖبت ، تدٽيعات ٸ يب اٲ٧بٶبت ، ثٻ نٹضتي٧ٻ ٲدبظ ٶجبقس ، ثب ٢هس ٢جٯي ثطاي 

. ٝ  آٲٹظقي يب پػٸټكي ٲٹْ

ٕ قسٺ ثبقس ثٻ تٷجيٻ ٲٷسضج زضثٷس  ٝ ، چٷبٶچٻ ، اظ ت٣ٯت ٲٷتٟ ٔ ت٣ٯت ثٻ ي٧ي اظ  زض ذهٹل اٲتحبٴ يب ت٧بٮيٝ 6ٲترٯ ٌ ٸ ٲتٷبؾت ثب ٶٹ ٲطثٹ

ٝ ، تٷجيٻ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  5تب 4تٷجيٽبت ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . زض نٹضت ت٧طاض ترٯ  ٢بث٭ تكسيس اؾت . 42تب  9ٲح٧ٹ

ـ ٲطا٢جيٵ خٯؿٻ ٸ ٶٓط ٲسضؼ يب زاٶك٧سٺ ٸ تأييس ٲٗبٸٶت آٲٹظقي ثٻ قٹضاي اٶًجبَي اضؾب٬ ٲي  -4تجهطٺ  ت٣ٯت زض خٯؿٻ آظٲٹٴ ثب ٪عاض

 ٪طزز .

ٔ ٲي ٪طزز . -2تجهطٺ  ٔ اٶتٟب  پبؾد اقتجبټي ٦ٻ ٶتيدٻ اؾتٟبزٺ ٲحطظ زاٶكدٹ اظ ت٣ٯت ثبقس ٶيع ٲكٳٹ٬ ٲٹيٹ



ٝ ٶيع ٲي ٪طزز .1/1ت زض پبيبٴ ٶبٲٻ ٸ ضؾبٮٻ ز٦تطي ، ٖالٸٺ ثط ت٧طاض زضؼ ، ٲكٳٹ٬ ثٷس ت٣ٯ -8تجهطٺ   /اٮ

ٰ زض ت٧طاض آٴ ٲي ثب قس 6تتٗٯي١ تٷجيٻ ثٷس  -1تجهطٺ  ٌ ، ثب اٮعا ٝ ٲطثٹ ٜ زضؼ يب ت٧بٮي  . ثطاي ت٣ٯت ، ٲٗبز٬ حص

ٰ ت٣ٯت ، ٲكٳٹ٬ ي٧ي ا ظ ثٷسټبي  -5تجهطٺ   ٲي ٪طزز . ثٻ نٹضت تٗٯي٣ي 6ٸ ثٷس  5تب  4زاٶكدٹي ټٳ٧بضي ٦ٷٷسٺ زض اٶدب

 اٲتحبٴ يب قط٦ت ثٻ خبي زي٫طي زض اٲتحبٴ ٞطؾتبزٴ قرم زي٫طي ثٻ خبي ذٹز ثٻ -/ة2

 ٞطؾتبزٴ زي٫طي ثٻ خبي ذٹز زض اٲتحبٴ–  /ة4/2

ٝ ، ثٻ تٷجيٻ ٲٷسضج زضثٷس ٌ ٸ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  6ٲترٯ ٰ ٲي قٹز  42تب   9زض زضؼ ٲطثٹ  .ٲح٧ٹ

 قط٦ت ثٻ خبي زي٫طي زض اٲتحبٴ–  /ة2/2

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتٳٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . 42تب  9ٲترٯ  ٲح٧ٹ

ٰ ٲي قٹٶس ، ٲكٳٹ٬ ثٷسټبي  -4تجهطٺ  /ة ٲي 2/ة ٸ ٦4ٯيٻ آظٲٹٴ ټبيي ٦ٻ اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ، ثٻ ٖٷٹاٴ آظٲٹٴ ضؾٳي ثٻ زاٶكدٹيبٴ اٖال

 قٹٶس .

ٝ ت٣ٯت ضا ٲحطظ ٶ٧ٷس ، ٶ٣ى ٲ٣طات خٯؿٻ اٲت -2تجهطٺ  ٝ يب ٸخٹز ٢طائٵ زي٫ط ٦ٻ ٖبٲ٭ ٲٗٷٹي زض ترٯ حبٴ ، ثسٸٴ اضت٧بة ٞٗٯي اظ خبٶت ٲترٯ

 /ة ٶٳي قٹز .2/ة ٸ 4ٲكٳٹ٬ ثٷسټبي 

ٝ زض خٯؿٻ آظٲٹٴ ، ثٻ تٷبؾت ٲٹضز ٲي تٹاٶس ٲٹخت تكسيس تٷجيٻ اٶًجبَي تب -8تجهطٺ  ٔ ترٯ ٝ تٷجيٻ ٪طزز  2اضت٧بة ټط ٶٹ  .ثٷس ثبالتط اظ ؾ٣

 ٞطؾتبزٴ زي٫طي ثٻ خبي ذٹز زض ٦الؼ زضؼ يب قط٦ت ثٻ خبي زي٫طي زض ٦الؼ زضؼ–  /ة8/2

ٝ ، زض ٶٹثت اٸ٬ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٰ ٲي قٹز . چٷبٶچٻ ، ايٵ ترٯٝ زض ي٥ زضؼ ثيف اظ حس ٲدبظ  8تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ ٲح٧ٹ
ٍ آٲٹظقي زض ٢جب٬ ٚيجتٚيجت تٗييٵ قسٺ زض ٲ٣طضات آٲٹظقي اؾتٳطاض يبٞتٻ ثبقس ، ٖال ټبي ٲص٦ٹض ثطاي زاٶكدٹي زاضٶسٺ  ٸٺ ثط اخطاي يٹاث

ٰ ٲي ٪طزز . 9يب  5زضؼ ، ټط ي٥ اظ ٲترٯٟيٵ ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي   ٲح٧ٹ

 ٦ٻ ٲٹخت اذال٬ يب ٸ٢ٟٻ يب ٲعاحٳت زض اخطاي ثطٶبٲٻ ټبي زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قٹز . اضت٧بة ټطٞٗٯي اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي -/ة8

 اذال٬ يب ايدبز ٸ٢ٟٻ يب ايدبز ٲعاحٳت ثطاي ثطٶبٲٻ ټب يب ٶٓٱ ذٹاث٫بٺ–  /ة4/8

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت  ٰ ٲي قٹز . 6) ثٻ خعثٷس 8تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  ( ٲح٧ٹ

 اذال٬ يب ايدبز ٸ٢ٟٻ زضثطٶبٲٻ ټب يب ٶٓٱ زاٶك٫بٺ–  /ة2/8

 ٝ ٰ ٲي قٹز . 6خعثٷس) ثٻ  9تب  4ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتٳٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  ( ٲح٧ٹ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظتٷجيٽبت ٲٷسضج  -4تجهطٺ  ـ زض ؾُح زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قٹز ، ٲترٯ زض نٹضتي٧ٻ ، اذال٬ زض ٶٓٱ، ٲٷدط ثٻ ايدبز آقٹة ٸ اٚتكب

ٰ ٲي قٹز . 44تب  7زض ثٷسټبي   ٲح٧ٹ

ـ ثب تحطي٥ زي٫طاٴ يب تك٧ي٭ ٪ط زض نٹضتي٧ٻ ، اذال٬ ، ٲٷدط ثٻ -2تجهطٺ  ٝ ، ثٻ ي٧ي اظتٷجيٽبت ثٷسټبي اٚتكب تب  44ٸٺ ټٳطاٺ ثبقس ، ٲترٯ

ٰ ٲي قٹز . 48          ٲح٧ٹ



 قٹز . تكسيس  45زض نٹضتي٧ٻ ، اذال٬ يب اٚتكبـ، ټٳطاٺ ثب يطة ٸ خطح ثبقس ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس  -8تجهطٺ 

ٕ شي نالح زا -1تجهطٺ  ٕ زاٶكدٹيبٴ ، ثسٸٴ ٲدٹظ ٸ ټٳبټٷ٫ي ثب ٲطاخ /ة ثٹزٺ ٸ تٷجيٻ آٴ ٲي تٹاٶس تب 2/8ٶك٫بٺ ، ٲكٳٹ٬ ثٷس ټط ٪ٹٶٻ تدٳ

 تكسيس ٪طزز . 46ثٷس 

ٰ ضٖبيت ٲ٣طضات–  /ة8/8  زاٶك٫بٺ ٖس

ٰ تٷب٢ى آٶٽب ثب آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸقيٹٺ ٶبٲٻ اخطايي آٴ ( ، ٖالٸٺ ثط اٖٳب٬ تٷجيٽبت ٌ ثٻ ٖس ٌ ) ٲكطٸ ٝ   ٲٷسضج زض آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹ ٲترٯ

ٰ ٲي  5تب  4سضج زض ثٷسټبي ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷ  تكسيس اؾت . ٢بث٭ 44تب  7ٸ  5تب  8قٹز ٸ زض نٹضت ت٧طاض ، تٷجيٻ تب ثٷسټبي  ٲح٧ٹ

 ٖسٰ ضٖبيت ٲ٣طضات ذٹاث٫بٺ–  / ة1/8

ٝ  ٖالٸٺ ثط اٖٳب٬ تٷجيٽبت  ٰ تٷب٢ى آٶٽب ثب آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸقيٹٺ ٶبٲٻ اخطايي آٴ ( ، ٲترٯ ٌ ثٻ ٖس ٌ ) ٲكطٸ ٲٷسضج زض آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹ

ٰ ٲي  5تب  4، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي   ٢بث٭ تكسيس اؾت .  7تب  8قٹز ٸ زض نٹضت ت٧طاض ، تٷجيٻ اظ ثٷسټبي  ٲح٧ٹ

 اٶك٫بٺ يب ٦تٳبٴ ح٣بي١ز زازٴ اَالٖبت ٶبنحيح ثٻ – / ة5/8

ٔ زاٶكدٹ يب اذتال٬ زض ثطٶبٲٻ ټبي چٻ ، زازٴ اَالٖبت ٶبنحيح چٷبٴ زاٶك٫بٺ قٹز ، ٖالٸٺ  يب ٦تٳبٴ ح٣بي١ ، اٖٱ اظ قٟبټي يب ٦تجي ، ثبٖث اٶتٟب

ٝ ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  ٌ ، ٲترٯ ٰ ٲي قٹز .(  6)ثٻ خع ثٷس  8تب  4ثط اٖٳب٬ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹ  ٲح٧ٹ

 ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹا٬ ٖٳٹٲي يبذهٹني ٸ يب ذيبٶت زض اٲبٶت -/ة1

 ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹا٬ ٖٳٹٲي ٸ يب ذيبٶتسض اٲبٶت زاضي اظ اٲٹا٬ ٖٳٹٲي–/ ة4/1

ٰ ٲي  6ثٷس) ثٻ خع 44تب  4، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  8خجطاٴ ذؿبضت ٸاضزٺ َج١ ثٷس  ٲطت٧ت ، ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ  (ٲح٧ٹ

 قٹز .

 قرهي ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹا٬ قرهي يب ذيبٶت زض اٲبٶت زاضي اظ اٲٹا٬–/ ة2/1

 اٖٳب٬ ٲي قٹز .5تب 4، ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  8زض نٹضت ق٧بيت نبحت ٲب٬ ،ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ خجطاٴ ذؿبضت َج١ ثٷس  

 اهٌیتیتخلفات سیاسی ٍ یا   –رسیذگی تِ تعرضات دیٌی -ج

ٕ يب ٦تٳبٴ ٸا٢ٗيبت اظ ضٸي ٖٳس ٶؿجت ثٻ ذٹز يب  -/ج 1 ٜ ٸا٢  ثٻ آٶٽب ٪طٸټ٥ ټبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب اٞطاز ٸاثؿتٻ زازٴ اَالٖبت ذال

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٔ ٪طٸټ٥ ټبي 5تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ ٝ ، ٲٷدط ثٻ اٶتٟب ٰ ٲي قٹز . ا٪ط ترٯ ٲص٦ٹض ٪طزز ، تٷجيٻ ٸي ٲي  ٲح٧ٹ

 نبزض قٹز . 41تب  9ٶس اظ ثٷسټبي تٹا

ٰ زازٴ ټطٖٳٯي ثٻ ټبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب ٲٯحس يب  ًٖٹيت زض٪طٸټ٥ -/ج 2  ٶٟٕ آٶٽب ټٹازاضي ٸ اٶدب

ٔ قسٺ ثبقس ( – / ج4/2 ٰ ٢ًبيي ، ٞٗبٮيت آٶٽب ٲٳٷٹ  ًٖٹيت يبټٹازاضي اظ ٪طٸٺ ټبي ٚيط٢بٶٹٶي ٲٷحٯٻ )٪طٸٺ ټبيي ٦ٻ ثٻ ٲٹخت اح٧ب

ٝ ، ثٻ ي٧ي   ٰ ٲي قٹز . 5تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  اظ تٷجيٽبتٲترٯ  ٲح٧ٹ

 ٪طٸٺ ټبي ٚيط ٢بٶٹٶي ثبقس اٶدبٰ اٖٳبٮي ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ – / ج2/2



ٝ ، اظ تٷجيٽبت  تٗييٵ ٲي قٹز . 42تب  8ٲٷسضج زض ثٷسټبي  تٷجيٻ ٲترٯ

ٕ ٪طٸټ٥ ټب ٸٲ٧بتت اٮحبزي يب ٚيط٢بٶٹٶي -/ج 8 ٙ ثٻ ٶٟ  ٞٗبٮيت ٸ تجٯي

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجي ٰ  5تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٽبتٲترٯ ٕ ٪طٸټ٥ ټبي ٲحبضة ٸٲٗبٶس ٶٓب ٰ ٲي قٹز. زض نٹضتي ٦ٻ ٞٗبٮيتي ثٻ ٶٟ ٲح٧ٹ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . 41تب 9خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثبقس ، ٲترٯ  ٲح٧ٹ

ٰ خٳٽٹضي اؾالٲي)ٲبٶٷس تٓبټط ثٻ ضٸظٺ تٹټيٵ ثٻ قٗبئط ٸ ٲ٣سؾبت اؾالٲي يب ٲٯي ، ازيبٴ ضؾٳي ٦كٹض ٸ يب اض -/ج 1 ت٧بة اٖٳبٮي ثطيس ٶٓب

 اٖالٲيٻ ٸ ٶٓبيط آٴ ( ذٹاضي ، تٹټيٵ ثٻ حدبة ، ٞحبقي ، قٗبضٶٹيؿي ، پرف

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي ، تٷجيٻ تب ثٷس  6) ثٻ خع ثٷس  8تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ ٢بث٭  46( ٲح٧ٹ

 اؾت .تكسيس 

ٕ قٹز  ثٻ نٹضت خٳٗي ٸ ثٻ ٢هس ثٯٹا ٸ آقٹة نٹضت ٪يطز يب ثٻ َٹض ٲ٧طض ٸ ثسٸٴ تٹخٻ ثٻ زض نٹضتي٧ٻ اضت٧بة ٖٳ٭-تجهطٺ  تٷجيٽبت ٢جٯي ٸا٢

 نبزض قٹز . 24تب  44، ي٧ي اظ ثٷسټبي 

ٍ زاٶك٫بٺ ٸ ايدبز ثٯٹا -/ج 5  آقٹة زض ٲحي

ٝ ، اظ تٷجيٽبت ٰ ٸ ثب  ( تٗييٵ ٲي قٹز . ا٪ط ثٯٹا ، زض خٽت يطثٻ ظزٴ ثٻ 6) ثٻ خع ثٷس  48تب  5ٲٷسضج زض ثٷسټبي  تٷجيٻ ٲترٯ اض٦بٴ ٶٓب

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  ټٳبټٷ٫ي ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٢جٯي يب ثب ټسايت اظ ٪طٸٺ ټبي ٚيط ٢بٶٹٶي  24تب  41ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ثبقس ، ٲترٯ

ٕ ٢ًبيي  ٔ ثٻ ٲطاخ ٰ ٸ زض نٹضت نالحسيس قٹضا ، ٲٹيٹ ٔ ٲي ٪طزز .ٲح٧ٹ  اضخب

  

 ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اذال٢ي -ز 

ٕ ايٵ ٪ٹٶٻ -/ز 4 ـ ٸ تٹظي  ٲٹاضز اؾتٗٳب٬ ٲٹاز اٖتيبز آٸض ) ٲرسض ، تٹټٱ ظا ، ضٸاٴ ٪طزاٴ ٸ ... ( يب قطة ذٳط يب ٢ٳبض يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸ

 اؾتٗٳب٬ زذبٶيبت زض زاٶك٫بٺ ٸ اٲب٦ٵ ٲطتجٍ–/ ز4/4

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ  ٰ ٲي ٪طزز ٸ زض نٹضت ت٧طاض تب 5تب  2تٷجيٽبتجٷسټبي ٲترٯ  ٢بث٭ تكسيس اؾت . 42ثٷس  ٲح٧ٹ

 اؾتٟبزٺ اظ ٲٹاز اٖتيبز آٸض – / ز2/4

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز ٦ٻ زض نٹضت ت٧طاض تب ثٷس  6) ثٻ خع ثٷس  44تب  1ٲترٯ  ٢بث٭ تكسيس اؾت . 42( ٲح٧ٹ

 ٹاز اٖتيبز آٸضاٖتيبز ثٻ ٲ–/ ز8/4 

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ تٹخٻ ثٻ تٷجيٽبت ٢جٯي ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  5تب  8ٲترٯ ٰ ٲي قٹز. 48تب  8ٸ زض نٹضت ٖس  ٲح٧ٹ

بيف اذص آظٲبيف اٖتيبزثٻ نٹضت ٲحطٲبٶٻ ، اظ اٞطاز ٲك٧ٹ٤ ، ثب اخبظٺ ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٲدبظ اؾت ٦ٻ زض نٹضت ٲثجت ثٹزٴ آظٲ -تجهطٺ

ٔ زازٺ ٲي قٹز ؛ ثٻ ٖالٸٺ ، ازاٲٻ ٰ قسٺ ثبقس ،  48تب  9تحهي٭ زاٶكدٹي ٲٗتبز ٦ٻ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  اٖتيبز ، ثٻ ذبٶٹازٺ زاٶكدٹ اَال ٲح٧ٹ

ٌ ثٻ ٲٷٟي ثٹزٴ  آظٲبيف ٲص٦ٹض ، پؽ اظ پبيبٴ زٸضٺ ٲحطٸٲيت اؾت . ٲٷٹ

ـ يب تٹظيٕ – / ز1/4  ٲٹاز اٖتيبزآٸض ٶ٫ٽساضي ، ذطيس ٸ ٞطٸ



ٌ ثٻ زاٶك٫بٺ، 48تب  8ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتٲترٯ ٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضتي ٦ٻ اظ اٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ يب ٲطثٹ  ٲح٧ٹ

 تك٧ي٭ خٯؿٻ يب ټٳ٧بضي ثطاي اؾتٗٳب٬ ٲٹاز اٖتيبزآٸض – / ز5/4

ٝ ، زض نٹضت اؾتٟبزٺ اظاٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . 46تب  8ٲترٯ  ٲح٧ٹ

 اؾتٟبزٺ اظ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي – / ز6/4

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٰ ٲي قٹز . 5تب  8ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  ٲح٧ٹ

ٌ ثٻ ٝ ، زض اٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ يب ٲطثٹ  7ٲي تٹاٶس اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زضثٷسټبي  زاٶك٫بٺ ضخ زازٺ ٸ آثبض ؾٹء ٖٳٹٲي زاقتٻ ثبقس ، تٷجيٻ ٸي  ا٪طترٯ

 بزض قٹز .ن 9تب 

ٕ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي – / ز7/4 ـ ٸ تٹظي  ٶ٫ٽساضي ، ذطيس ٸٞطٸ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت  ٰ ٲي قٹز . زض نٹضتي ٦ٻ اظ اٲب٦ٵ ٸاثؿتٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ثطاي 42تب  8ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ ايٵ ٲٷٓٹض ثٽطٺ  ٲح٧ٹ

 يس اؾت .تكس ٢ب ث٭ 48، تٷجيٻ ٸي تب ثٷس  7ثطزاضي قسٺ ثبقس ، ٖالٸٺ ثط اٖٳب٬ ثٷس 

 ٸ زٖٹت اظ زي٫طاٴ ثطاي قط٦ت زض آٴ اظ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي تك٧ي٭ يب ٲكبض٦ت زض خٯؿٻ يب خٯؿبت ثطاي اؾتٟبزٺ – / ز8/4

ٝ ، ٲطت٧ت ي٥ ٲٹضز اظ ترٯٟبت قٹز ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي   48ٸ زض نٹضت اضت٧بة ټٳٻ ٲٹاضز تٷجيٻ تب ثٷس  46تب  44چٷبٶچٻ ، ٲترٯ

 ٢بث٭ تكسيس اؾت .

ـ ٸ ٶ٫ٽساضي آالت ٸ ٸؾبي٭ ٢ٳبض – / ز9/4  اضت٧بة ٢ٳبض ، تدبټط ثٻ ٢ٳبض يب ذطيس ٸ ٞطٸ

ٕ ثطٶسٺ ثبقس . چٷبٶچٻ ، ايٵ ٖٳ٭ ث ٌ ثٻ ٶٟ ٝ ثٻ تأزيٻ قط ٌ ثطز ٸ ثبذت ٦ٻ زض آٴ ثبظٶسٺ ٲٹْ ٰ ثبظي ټٳطاٺ ثب قط ٻ ٢ٳبض ٖجبضت اؾت اظ اٶدب

ٰ ٪طزز ، تدبټط ثٻ ٢  ٳبض اؾت .ق٧٭ ٲ٧طض ، ٖٯٷي ٸ ثب خؿبضت اٶدب

ٝ ، نطٞبً ٲطت٧ت ٢ٳبض ٪طزز ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتجٷسټبي  ٸ چٷبٶچٻ ، ٲطت٧ت ، تدبټط ثٻ ٢ٳبض زاقتٻ ثبقس ، ي٧ي اظ  7تب  1زض نٹضتي٧ٻ ، ٲترٯ

ـ ٸ ٶ٫ٽساضي اثعاض ٸ آالت ٢ٳبض ٶٳبيس ، ٲطت٧ت ، ثٻ 44تب  7تٷجيٽبت ثٷسټبي  ٰ ثٻ ذطيس ٸ ٞطٸ ي٧ي اظ  اٖٳب٬ ٲي ٪طزز ؛ ٸ چٷبٶچٻ ، ا٢سا

ٰ ٲي ٪طزز . 6) ثٻ خع ثٷس  42تب  5تٷجيٽبت ثٷسټبي   ( ٲح٧ٹ

ٕ ايٵ ٪ٹٶٻ ٲحهٹالت  -/ز 2 ـ يب ت٧ثيط ٸ تٹظي  اؾتٟبزٺ اظ ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٳبيكي ، ٪ٹيكي يب ٶٹقتبضي ٚيط ٲدبظ يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸ

ٶٓيط ٧ٖؽ ، ٶكطيبت ، ٞيٯٱ يب ٞطآٸضزٺ ټبي ضايبٶٻ اي حبٸي تهبٸيط اؾتٟبزٺ اظ ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٳبيكي ، ٪ٹيكي يب ٶٹقتبضي ٚيط ٲدبظ ،  – /ز4/2

 ٲؿتٽدٵ

ٝ ، يٳٵ خجطاٴ ذؿبضت ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبتٳٷسضج زض ثٷسټبي  ٰ ٲي قٹز . 9تب  8ٲترٯ  ٲح٧ٹ

ٕ ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٳبيكي ، ٪ٹيكي يب ٶٹقتبضي ٚيط ٲدبظ ، ٶٓيط ٧ٖؽ ، ٞيٯٱ يب ٞطآٸ–/ز2/2 ـ ، ت٧ثيط ٸ تٹظي ضزٺ ټبي ضايبٶٻ اي ذطيس ٸ ٞطٸ

 حبٸي تهبٸيط ٲؿتٽدٵ

ٝ ، يٳٵ خجطاٴ ذؿبضت ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٰ ٲي قٹز . 46تب  5ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  ٲح٧ٹ

ٰ ضٖبيت حطيٱ قرهي زي٫طاٴ ٪طزز ؛ ٲبٶٷس پيبٲ٥  -تجهطٺ ترٯٟبتي ٶٓيط ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ ٲحهٹالت نٹتي ٸ تهٹيطي قرهي ٦ٻ ٲٷدط ثٻ ٖس

ٰ ٶ٫بض ٸ ... ٔ قٹز .2/2/ز يب 4/2ٲي تٹاٶس ٲكٳٹ٬ تٷجيٽبت ثٷسټبي  ، پيب  /ز ٪طزيسٺ ٸ زض نٹضت نالحسيس ، ثٻ ٲحب٦ٱ ٢ًبيي اضخب



 ترٯٟبت ضايبٶٻ اي ٸ اٮ٧تطٸٶي٧ي – /ز8/2

ٰ اٞعاضي يب ؾرت اٞعاضي ٝ ؾبظي ٸ ... ( ، ترطيت ضايبٶٻ ) ٶط ( اظ َطي١ ٶٟٹش  ح٥ ٦طزٴ ، ٸيطٸؾي ٦طزٴ ، ؾبثٹتبغ ضايبٶٻ اي ) تٛييط ، ٲحٹ ، ٲتٹ٢

 ثٻ ؾيؿتٱ ، خبؾٹؾي ٦طزٴ ٸ زؾتيبثي ٚيط ٲدبظ ثٻ اَالٖبت ، قٷٹز ٚيط ٢بٶٹٶي ، تٽيٻ ؾبيت ټب ٸ ٸثال٨ ټبي ٚيط اذال٢ي ٸ يس اٲٷيت ٲٯي ،

ش ثٻ ټت٥ حطٲت اقربل ٸ ٦ٯيٻ خطايٱ ٖٳٹٲي زض ًٞبي ٸة ، ٸاضز قسٴ ثٻ حطيٱ ذهٹني اٞطاز ) اظ َطي١ ايٳي٭ ټبي قرهي ٸ ... ( ، ٶٟٹ

ؾبيت ټبي زٸٮتي ، اضؾب٬ ايٳي٭ ټبي ٲرطة ، اذال٬ زض ؾُح زؾتطؾي اٞطاز ، زاٶٯٹزټبي ٚيط ٖٯٳي زض ؾبيت ټبي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ثبٖث اذال٬ زض 

ٌ ثٻ ضايبٶٻ ٸ ايٷتطٶت . ٕ ٸ ٦ٯيٻ خطايٱ ٲطثٹ  اؾتٟبزٺ زي٫طاٴ قٹز ، ٶ٣ى ح١ ٲبٮ٧يت ٲٗٷٹي اظ َطي١ ٦پي ثطزاضي ٚيط ٢بٶٹٶي ثسٸٴ ش٦ط ٲٷج

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي ٲ ٝ ، ثٻ تٷبؾت ترٯ ٰ ٲي قٹز . 6) ٚيط اظ ثٷس  44تب  1ترٯ  ( ٲح٧ٹ

ٝ ٸ زض نٹضت ت٧طاض ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس  زض نٹضتي٧ٻ -تجهطٺ ٝ زاضاي اثٗبز ٪ؿتطزٺ اي ثبقس ، ثٻ ٶؿجت ؾُح تأثيط ترٯ تكسيس  24، ترٯ

 ٪طزز .

ٰ ضٖبيت پٹقف اؾالٲي ٸ اؾتٟ  -/ز 8  آضايف ٲجتص٬ يب  بزٺ اظ پٹقف ٚيطٲٷُج١ ثب قإٸٴ زاٶك٫بٺ ٖس

 ، ٝ ٍ ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  ٸ زض نٹضت انطاض ٸ ت٧طاض، ٲتٷبؾت 5تب  4ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ ٜ حب٦ٱ ثطٲحي  9تب  7ثب ٖط

ٰ ٲي قٹز  .ٲح٧ٹ

ٔ ضؾبٶي ثٻ زض ٲٹضز زاٶكدٹيبٴ زذتط ، اذص ٶٓط زٞتط 7ثطاي اٖٳب٬ ثٷس  -تجهطٺ  ذبٶٹازٺ اٮعاٲي اؾت . ٲكبٸضٺ ٸ اَال

ٕ ٸ ت٧ثيط ايٵ ٪ٹٶٻ اثعاض  -/ز 1 ـ يب تٹظي  اؾتٟبزٺ اظ اثعاض ٶٳبيكي ، ٪ٹيكي يب ٶٹقتبضي ٚيط ٲدبظ يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸ

يسئٹ ، ٮٹح ټبي ٞكطزٺ يب آالت ٮٽٹ ٸ اؾتٟبزٺ اظ اثعاض ٶٳبيكي ، ٪ٹيكي يب ٶٹقتبضي ٚيط ٲدبظ ، ٶٓيط ٧ٖؽ ، ٦تت ، ٶكطيبت ، ٶٹاض ٸ – /ز4/1

 ٮٗت

ٍ يب  ٝ ، اظ ٲحي ٰ ٲي قٹز 44تب 8اٲ٧بٶبت زاٶك٫بټي ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ثبقس ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ثٷسټبي  چٷبٶچٻ ، ٲترٯ  .ٲح٧ٹ

ٕ يب ت٧ثيط اثعاض ٶٳبيكي ، ٪ٹيكي يب ٶٹقتبضي ٚيط ٲدبظ ، ٶٓيط ٧ٖؽ ، ٦تت ، – /ز2/1 ٶكطيبت ، ٶٹاض ٸيسئٹ ، ٮٹح ټبي ٞكطزٺ يب  تطٸيح ، تٹظي

 آالت ٮٽٹ ٸ ٮٗت

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي   ٰ ٲي قٹز . 6) ثٻ خع ثٷس  42تب  5ٲترٯ  ( ٲح٧ٹ

 ٖسٰ ضٖبيت قإٸٴ زاٶكدٹيي -/ز 5

ٜ ٲٷعٮت زاٶكدٹيي ٲحؿٹة ٲي قٹز ) ٲبٶٷس ٖسٲطٖبيت ح٣ٹ٠ زي٫طاٴ ، پطذبق٫طي – /ز4/5 ، ايدبز  اضت٧بة اٖٳب٬ يب ضٞتبضي ٦ٻ ذال

 زض٪يطي ٸ ... (

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت  ٰ ٲي قٹز 1تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  .ٲح٧ٹ

ٍ زاٶك٫بٺ نٹضت ٪يطز ، چٷبٶچٻ ، ثٻ حيثيت ٸ قإٸٴ زاٶك٫بټيبٴ ٮُٳٻ ٸاضزآٸضز ، ٲكٳٹ٬ ايٵ  ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبتي ٦ٻ -تجهطٺ ذبضج اظ ٲحي

 تكسيس ٪طزز . 42ٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس ثٷس ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٷب ثٻ قست ترٯٝ ٲُطح قسٺ ، ت

ٌ ثب ٶبٲحطٰ – /ز2/5 ٰ ضٖبيت ٲٹاظيٵ ٲحطظقطٖي زض اضتجب  ٖس

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٰ ٲي قٹز 6) ثٻ خع ثٷس  9ٸ زض نٹضت ت٧طاض ، تب ثٷس 5تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  .( ٲح٧ٹ



ٰ ضٖبيت ٲٹاظيٵ قطٖي زض اٶٓبض ٸ اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي -تجهطٺ ٦ٻ ٲٷدط ثٻ خطيحٻ زاض قسٴ ٸ ټت٥ حطٲت ٖٳٹٲي قٹز ، تٷجيٻ تب ثٷس  تٓبټط ثٻ ٖس

 ( تكسيس ٲي ٪طزز . 6) ثٻ خع ثٷس  42

 ايدبزٲعاحٳت – /ز8/5

ٝ ، ثٻ  زض نٹضت ٸخٹز قب٦ي ذهٹني ٸ يبچٷبٶچٻ ، احتٳب٬ تدطي ٸ ازاٲٻ ٲعاحٳت يب ثطٸظ آثبض ٶبٲُٯٹة زض زاٶك٫بٺ ٸخٹز زاقتٻ ثبقس ، ٲترٯ

ٰ ٲي قٹز 5تب  4ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ي٧ي اظ تٷجيٽبت  .ٲح٧ٹ

 ٶبٲكطٸٔ زاقتٵ ضاثُٻ -/ز 6

ٌ ټبي ٲ٧طض ٸ ټسٞٳٷس ثب ظٲيٷٻ ٢جٯي ٦ٻ قطٖي ) اؾالٲي ( ٶجٹزٺ يب ثسٸٴ َي ٲطاح٭ قطٖي ٸ  ٔ ، ٖجبضت اؾت اظ ثط٢طاضي اضتجب يب ضاثُٻ ٶبٲكطٸ

ٰ نٹضت ٪طٞتٻ ٸ ٖٟت ٖٳٹٲي ضا ذسقٻ زاض ٶٳبيس .  ٢بٶٹٶي الظ

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي زض  ٰ ٲي  6) ثٻ خع ثٷس  44تب  1نٹضتي٧ٻ ، ترٯٝ ، آثبض ٖٯٷي ٸٲكٽٹز زاقتٻ ثبقس ، ٲترٯ (ٲح٧ٹ

 قٹز .

ٝ ، زاضاي ؾبث٣ٻ ؾٹء اٶًجبَي زض ترٯٟبت اذال٢ي ثبقس ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب  -4تجهطٺ  ٕ قسٺ ٸ يب ٲترٯ ٝ ٸا٢ چٷبٶچٻ ، ترٯٝ ، زض ٲٹاضز ٲرتٯ

 تكسيس ٪طزز . 42ٷس ث

ٝ ، ٖالٸٺ ثط ٲٹضز تجهطٺ  -2تجهطٺ   زاضاي قب٦ي ذهٹني ثب زٮي٭ اٟٚب٬ ، ا٦طاٺ ، ايُطاض يب اخجبض ثبقس ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس  4چٷبٶچٻ ، ترٯ

 تكسيس ٪طزز . 48

 تك٧ي٭ يبقط٦ت زض خٯؿبت ٶبٲكطٔٸ –/ز 7

ٔ ، ٖجبضت اؾت اظ ٪طز ټٱ آٲسٴ ٪طٸټي ثٻ ٢ه ٰ ( آٴ ضا ٶٟي ٦طزٺ ٸ خبيع ٶٳي زاٶس ؛ ٶٓيط ٲيٽٳبٶي خٯؿٻ ٶبٲكطٸ ٔ ) اؾال ٰ اٖٳبٮي ٦ٻ قط س اٶدب

ٍ يب ٢ٹازي  ټبي ٲرتٯ

 قط٦ت زض خٯؿٻ ٶبٲكطٔٸ – /ز4/7

ٝ ، ثٻ ي٧ي اظ تٷجيٽبت  ٰ ٲي قٹز . 6)ثٻ خع ثٷس 44تب 8ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ٲترٯ  ( ٲح٧ٹ

 تكسيس قٹز . 48ظٲيٷٻ ترٯٟبت اذال٢ي ، تٷجيٻ ٲي تٹاٶس تب ثٷس ؾٹء اٶًجبَي زض  ټٳچٷيٵ ، زضنٹضت ٸخٹز ؾبث٣ٻ -4تجهطٺ 

 يب ټٳ٧بضي زض تك٧ي٭ خٯؿٻ ٶبٲكطٔٸ تك٧ي٭ – /ز2/7

ٝ ، اظ ثيٵ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  تٗييٵ  48ٸ زض نٹضت ٸخٹز ؾبث٣ٻ ؾٹء اٶًجبَي زض ظٲيٷٻ ترٯٟبت اذال٢ي ، تب ثٷس  41تب  7تٷجيٻ ٲترٯ

 ٲي قٹز .

ٌ ٸ يب ٲؿبح٣ٻ ( اٶدبٰ ٖٳ٭ -/ز 8  ٲٷبٞي ٖٟت) ظٶب ، ٮٹا

ٝ ، اظ ثيٵ تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي   ٕ ٢ًبيي ، ي٧ي اظ تٷجيٽبت  6)ثٻ خع ثٷس  46تب  5تٷجيٻ ٲترٯ ( ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطاخ

 تٗييٵ ٲي قٹز . 24تب  48ثٷسټبي 

ٝ قٹضاي اٶًجبَي ٶٳي ثبقس . -4تجهطٺ   اثجبت خطايٱ ٲٷبٞي ٖٟت زض حيُٻ ٸْبي

  



                                        : 3تخش 

ُ رسیذگی ٍ صذٍر احكام ) هَضَع هَاد             آییي ًاهِ اًضثاطی ( 12ٍ  9،  7ًحَ

  

ـ ټبي ضؾيسٺ زض ٲٹضز زاٶكدٹيبٴ ، اظ ؾٹي ټط ي٥ اظ اقربل ح٣ي٣ي يب  -1ٲبزٺ  قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ٲي تٹاٶٷس ثٻ ٦ٯيٻ ٪عاض

ٝ زض حس اذتيبضات ذٹز ح٧ٱ نبزض ٶٳبيٷس . ح٣ٹ٢ي ٔ ترٯ  زض زاذ٭ يب ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ضؾيس٪ي ٸ زض نٹضت احطاظ ٸ٢ٹ

ٕ قسٺ ثبقس ، اذص ٶٓط ٦ٳيتٻ ټبي ٶبْط ثط تك٧٭ ټب يب ٶكطيبت زاٶكدٹيي ٶيع  -4تجهطٺ  ٍ اًٖبي تك٧٭ ټب يب ٶكطيبت ٸا٢ چٷبٶچٻ ، ترٯٝ تٹؾ

 ضي اؾت .، حؿت ٲٹضز ، ثطاي آٚبظ ضؾيس٪ي يطٸ

ٕ تحهيٯي ٢جٯي زاٶكدٹ زض زاٶك٫بٺ زي٫ط نٹضت ٪طٞتٻ ثبقس ،  -2تجهطٺ  قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، ٲدبظ ثٻ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبتي ٦ٻ زض ٲ٣ُ

 ٶيؿت ٸ زض ايٷ٫ٹٶٻ ٲٹاضز ، ٶٓط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٲال٤ ٖٳ٭ ذٹاټس ثٹز .

ٌ  -8تجهطٺ  ٰ تط٦يجي اخطايي يب تٗٯي٣ي ، ٲكطٸ  ثط ضٖبيت ٲحسٸزٺ تٷجيٽبت تٗييٵ قسٺ ثطاي ترٯٟبت ٲدبظ اؾت .نسٸض اح٧ب

ٌ ثٻ  -1تجهطٺ  ٍ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ يب زٖبٸي ٲطثٹ ضؾيس٪ي ثٻ ټط ي٥ اظ ترٯٟبت يب خطايٱ اضت٧بثي ، اٖٱ اظ زاذ٭ ٸ يب ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲحي

ٕ اظ ضؾيس٪ي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٶرٹاټس ثٹز.  زاٶكدٹ زض ٲحب٦ٱ ٢ًبيي ، ٲبٶ

زض تٳبٲي خطايٱ ، زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ٢ًبيي ٦ٻ ٲٷتٽي ثٻ ثبظزاقت ٲٹ٢ت يب حجؽ ٪طزيسٺ ثبقس ، چٷبٶچٻ ، ح٧ٱ اٶًجبَي  -5تجهطٺ 
ٲحطٸٲيت اظ تحهي٭ نبزض ٶكٹز ، ٲست ثبظزاقت يب حجؽ ، خعء ؾٷٹات زاٶكدٹ ٲحؿٹة ٶ٫طزيسٺ ٸ پؽ اظ پبيبٴ ٲست ٲح٧ٹٲيت ٲي تٹاٶس 

بٺ ثبيس ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًي ٶؿجت ثٻ ازاٲٻ تحهي٭ زاٶكدٹ ٲؿبٖست ٶٳبيس . چٷبٶچٻ ، ٲست ٲح٧ٹٲيت ، اظ ٲست ٲدبظ ازاٲٻ تحهي٭ ٶٳٹزٺ ٸ زاٶك٫

ٝ اؾت ٶحٹٺ ازاٲٻ تحهي٭ ضا ثب ٲٹ٢ٗيت خسيس آٲٹظقي تُجي١ زټس . ٕ تحهيٯي ثيكتط ثبقس ، زاٶك٫بٺ ٲٹْ  ٲ٣ُ

ـ ټب ٸ ق٧بيبت اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ٶت -6تجهطٺ  ٹاٴ اظ َطي١ قٹضاي اٶًجبَي اح٣ب٠ ح١ ٶٳٹز ، قٹضا ٲي تٹاٶس چٷبٶچٻ ، زض ٪عاض
 ٔ ٕ اظ ضؾيس٪ي قٹضاي اٶًجبَي ٶرٹاټس ثٹز .اٶ٧ٗبؼ ٲٹيٹ ٔ ، ٲبٶ قرم ضا ثٻ َطح زٖٹي زض ٲحب٦ٱ ٢ًبيي ټٳطاټي ٸ اضقبز ٶٳبيس . ايٵ ٲٹيٹ

ٕ ٢بٶٹٶي ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ، تٷٽب اظ َطي١ قٹضاي اٶًجبَي ٸ ثب ټٳبټٷ٫ي ٸ ٲ  كبٸضٺ زٞتط ح٣ٹ٢ي زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي پصيطز .زض ٲطاخ

ٝ زاٶكدٹ  -7تجهطٺ  ٕ ضؾيس٪ي ٦ٷٷسٺ ، اظ خٳٯٻ ٲحب٦ٱ ٢ًبيي يب ٶيطٸي اٶتٓبٲي ٸ احطاظ اضت٧بة ترٯ ٜ ٲطاخ ـ اظ َط زض نٹضت اضؾب٬ ٪عاض
 ٝ ٝ ) زض نٹضت ٲدبظات ٲترٯ ٝ تٷجيٻ ترٯ ٍ قٹضاي اٶًجبَي ، حؿت نالحسيس قٹضا ، ثطاي تكسيس يب ترٟي زض ٲحب٦ٱ ٢ًبيي ( ، ٖٳ٭ تٹؾ

 قسٺ ٸ ٲٳ٧ٵ اؾت ؾبث٣ٻ زض پطٸٶسٺ زاٶكدٹ ٶ٫ٽساضي ٸ پطٸٶسٺ اٶًجبَي ٲرتٹٲٻ ٪طزز .

ٰ اٶًجبَي زض ذهٹل زاٶكدٹيبٴ ، تٷٽب اظ َطي١ قٹضاټبي اٶًجبَي نٹضت ٲي ٪يطز ٸ ؾبيط ٶٽبزټب يب ٲؿإٸالٴ زاٶك٫بٺ  -8تجهطٺ  نسٸض اح٧ب
ٰ نبزض قسٺ ٰ اخطاي اح٧ب ي٥ اظ تٷجيٽبت اٶًجبَي ٶٳي ثبقٷس .  ٲٟبز ټيچ اظ ؾٹي قٹضاټبي اٶًجبَي ، ٲدبظ ثٻ نسٸض يب اخطاي ، خع زض ٲ٣ب

ٔ ضا ثٻ ٦ٯيٻ ٢ؿٳت ٝ اؾت ايٵ ٲٹيٹ ٘ ٶٳبيس . ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٰ اثال ٔ ٸ ا٢سا ٰ اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي  ټبي زاٶك٫بٺ ، خٽت اَال ټط٪ٹٶٻ ا٢سا

ٜ ايٵ تجهطٺ يب ح٣ٹ٢ي ٕ شي نالح ٢بث٭ پي٫يطي اؾت . زاٶك٫بٺ ، ٦ٻ ثط ذال ٝ ازاضي ٲحؿٹة قسٺ ٸ زض ٲطاخ  ثبقس ، ذٹز ترٯ

ٕ تدؿؽ ) انٹ٬  -9تجهطٺ  ٢بٶٹٴ اؾبؾي ( ، اًٖبي  25ٸ  22ثط اؾبؼ تٗٯيٳبت اؾالٲي ٸ انٹ٬ ٢بٶٹٶي اٲٷيت ٸ ٲهٹٶيت قٽطٸٶساٴ ٸ ٲٷ

ٝ قٹضا ٸ ٦بض٦ٷبٴ زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ، ٲدبظ ثٻ تدؿؽ زض ظٶس٪ي ذهٹني  ٌ ثٻ ترٯ زاٶكدٹيبٴ ٶجٹزٺ ٸ ٲٹْٟٷس ٦ٯيٻ اَالٖبت ٲطثٹ
ٝ ټط ي٥  اظ زاٶكدٹ ضا ٲحطٲبٶٻ تٯ٣ي ٶٳٹزٺ ٸ اظ اٞكبي آٴ ) ثٻ خع ټٳؿط ٸ ٸاٮسيٵ ثب ضٖبيت ٲهبٮح زاٶكدٹ ( ذٹززاضي ٶٳبيٷس . زض نٹضت ترٯ

ٔ اظ َطي١ قٹضاي تدسيس ٶٓط يب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٢بث٭  پي٫يطي اؾت . اًٖبء يب ٦بض٦ٷبٴ ، ٲٹيٹ



ٕ ٢ًبيي ، ٪عيٷف ؾبظٲبٴ ټب ٸ اٲثب٬ آ -44تجهطٺ  ٰ ٦ٷٷسٺ ، ٶٓيط ٲطاخ ٕ شي نالح اؾتٗال ، زض ذهٹل ؾٹاث١ اٶًجبَي » پبؾر٫ٹيي ثٻ ٲطاخ
ٕ ٲ ٍ زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي يب قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، ثٻ ٖٷٹاٴ تٷٽب ٲطخ دبظ زاٶكدٹيبٴ ٸ زاٶف آٲٹذت٫بٴ زض زاٶك٫بٺ ، تٹؾ

ٰ ٲي ٕ تطتيجي اؾت ٦ اٶدب ـ آٴ تبث  ٻ قٹضاي ٲط٦عي ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز ٲكرم ٲي ٶٳبيس .٪يطز ٸ ضٸ

قٹضاټبي اٶًجبَي ثبيس زض ٲٹاضز يطٸضي اظ خٳٯٻ ترٯٟبت اذال٢ي ، ثب زٖٹت اظ ٲؿٹؤ٬ ٲط٦ع ٲكبٸضٺ زاٶكدٹيي زاٶك٫بٺ ، يٳٵ  -44تجهطٺ 
ٰ زض ظٲيٷٻ ضٸحيبت ٞطزي ٸ ٲؿبي٭ ذبٶٹاز٪ي ٸ اختٳبٖي ضا ٲٗٳٹ٬ زاقتٻ ٸ ثٽطٺ ٲٷسي اظ ٶٓطات ٲكٹضتي آٴ ٲط٦ع ، ٦ٯي ٻ حؿبؾيت ټبي الظ

ٰ نبزضٺ ضا ٝ اح٧ب  ٲس ٶٓط ٢طاض زټٷس . تجٗبت ٲرتٯ

ٰ ، َج١ ٲبزٺ - 5ٲبزٺ  ٘ ٸ تٟٽيٱ ٦تجي ٸ يب قٟبټي ترٯٟبت ٲٹضز اتٽب ٵ اظ اي 4آييٵ ٶبٲٻ ٸ ثرف  6:قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ ، پؽ اظ اثال
قيٹٺ ٶبٲٻ ثٻ زاٶكدٹ ٸ پيف اظ نسٸض ح٧ٱ ، ثبيس اظ ٸي ٲهبحجٻ حًٹضي ثٻ ٖٳ٭ آٸضزٺ ٸ زٞبٖيبت ٦تجي زاٶكدٹ ضا اذص ٸ ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض 

 زټٷس .

ٝ ، ٲهبحجٻ -تجهطٺ ٘ ٸ تٟٽيٱ ٲٹاضز ترٯ ٔ زض خٯؿبت قٹضاټبي اٶًجبَي اظ ٢جي٭ تسٸيٵ ٲؿتٷسات ، اثال ٰ خٽت َطح ٲٹيٹ ٰ اٲٹض الظ :اٶدب

ّ ٸ ثبي٫بٶي ٸ اٲبٶتساضي ٶؿجت ثٻ پطٸٶسٺ ټبي اٶًجبَي ثٻ ٖٽسٺ زثيط قٹضاؾت .حًٹض  ي ٸ ٲبٶٷس آٴ ٸ ٶيع حٟ

:زض خطيبٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ټبي اٶًجبَي ، اظ ثسٸ تب پبيبٴ ضؾيس٪ي ، اذص تٗٽس ثٷب ثٻ نالحسيس ټط ي٥ اظ قٹضاټب ٲدبظ ٲي ثبقس ٸ -6ٲبزٺ 

ٝ يب تٗ ِ ٪طزز .ٲي تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ترٟي  ٯي١ زض تٷجيٻ ٸ يب ٲرتٹٲٻ قسٴ پطٸٶسٺ ، ثسٸٴ زضج زض ؾٹاث١ اٶًجبَي ٮحب

ٔ حًٹضي زض خٯؿٻ قٹضا ، زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ٲي تٹاٶس اظ ٸي ثطاي حًٹض زض -7ٲبزٺ  : زض نٹضت زضذٹاؾت زاٶكدٹ ثطاي زٞب
ٔ ٲٹضز ض ٰ حًٹض خٯؿٻ قٹضاي ثسٸي زٖٹت ثٻ ٖٳ٭ آٸضز ٸ ٲتٷبؾت ثب ٲٹيٹ ٔ اظ ذٹز ثٻ ٸي ٞطنت زټس . زض نٹضت ٖس ؾيس٪ي ثطاي زٞب

 قٹضاي اٶًجبَي ٲي تٹاٶس زض ٚيبة زاٶكدٹ ثٻ پطٸٶسٺ ضؾيس٪ي ٶٳبيس. زاٶكدٹ زض ظٲبٴ ٲ٣طض ثطاي حًٹض زض خٯؿٻ ،

ٔ حًٹضي ، اظ حًٹض 44:چٷبٶچٻ ، زاٶكدٹ تب -تجهطٺ ٰ زٖٹت ثٻ ٲهبحجٻ يب زٞب ٘ ضؾٳي زٸ ٔ ٸضظز ،  ضٸظ پؽ اظ ضؤيت اثال ٸ اضائٻ زٞبٖيبت اٲتٷب
ٰ ٶٳبيس . يٳٷبً ، زض ټط حب٬ ، نسٸض ح٧ٱ قٹضا ، ثسٸٴ حًٹض زاٶكدٹ نٹضت ٲي  قٹضا ٲي تٹاٶس ٶؿجت ثٻ ضؾيس٪ي ٸ نسٸض ح٧ٱ ٚيبثي ا٢سا

 ٪يطز .

ٔ ، ټط زٸ ټٟتٻ ي٥ ثبض ٸ خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي تد-8ٲبزٺ  سيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ، زض :خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ، حؿت ٲٹيٹ
نٹضت ٸخٹز ٲٹاضز اٶًجبَي ، حسا٢٭ ټط ٲبٺ ي٥ ثبض تك٧ي٭ ٲي ٪طزٶس . ثسيٽي اؾت زض ٲٹاضز ايُطاضي ٸ ثٷب ثٻ يطٸضت ، ضؤؾبي قٹضاټبي 

ٰ ٶٳبيٷس .  اٶًجبَي ثبيس ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ خٯؿبت ٞٹ٠ اٮٗبزٺ قٹضاټبي اٶًجبَي ا٢سا

ٰ اٶًجبَي قٹضاي ثسٸي ثبيس  -9ٲبزٺ  ٘ قٹٶس . اح٧ب ٰ نبزض ٸ ثٻ زاٶكدٹ اثال ـ ٦تجي ٸ تٟٽيٱ اتٽب زض ٦ٳتطيٵ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ پؽ اظ ٸنٹ٬ ٪عاض
زض نٹضتي ٦ٻ َٹالٶي قسٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ٲٷدط ثٻ ٲتًطض قسٴ زاٶكدٹ قٹز ، زاٶك٫بٺ ثبيس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲٷبٞي ٲهبٮح ٦ٯي زاٶك٫بٺ ٸ 

ٰ ٶٳبيس .:  ؾبيط زاٶكدٹيبٴ ٶجبقس ، زض خجطاٴ آٴ ا٢سا

ٔ اؾت ٸ تٷٽب زض پطٸٶسٺ -تجهطٺ ٰ ثسٸي يب اٞكبي آٴ ، خع ثطاي ٸاٮسيٵ ٸ ټٳؿط زاٶكدٹ) حؿت نالحسيس قٹضا ( ٲٳٷٹ :اضؾب٬ ضٸٶٹقت اح٧ب

 اٶًجبَي زاٶكدٹ ثجت ٸ ٶ٫ٽساضي ٲي قٹز .

اٲًبي اًٖبي حبيط زض خٯؿٻ خٯؿبت ثٻ  خٯؿٻ ثٹزٺ ٸ نٹضت :خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ٸ تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ثبيس زاضاي نٹضت-44ٲبزٺ 
ّ ٸ ٶ٫ٽساضي زض پطٸٶسٺ ترٯٝ ٶيع ثٻ اٲًبي اًٖبي حبيط زض  ثطؾس . ح٧ٱ اٶًجبَي نبزضٺ ثطاي ټط زاٶكدٹ ، پؽ اظ اٶكبء زض خٯؿٻ ، خٽت حٟ

 خٯؿٻ ، ثٻ تطتيجي ٦ٻ قٹضاي ٲط٦عي ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز ٲكرم ٲي ٶٳبيس ، ٲي ضؾس .

ٰ تدس-تجهطٺ ٰ اخطا ٦ٷٷسٺ ح٧ٱ ٸ :اضؾب٬ ضٸٶٹقت اح٧ب يس ٶٓط يب اٞكبي آٴ ، خع ثطاي ٸاٮسيٵ ٸ ټٳؿط زاٶكدٹ) حؿت نالحسيس قٹضا ( ٸ ٲ٣ب

ٔ اؾت .  قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٲٳٷٹ



ٝ زاٶكدٹيبٴ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي خٽت -44ٲبزٺ  ٕ ٲدبظ ثطاي اضؾب٬ پطٸٶسٺ ترٯ :قٹضاي اٶًجبَي تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ، تٷٽب ٲطخ
يطٸضت زاضز نٹضتدٯؿٻ قٹضاي اٶًجبَي تدسيسٶٓط ٦ٻ ثٻ ا ٲًبي حب يطاٴ ضؾيسٺ ٸ حبٸي زضذٹاؾت  ٸ زض ايٷ٫ٹٶٻ ٲٹاضز ،ضؾيس٪ي ثٹزٺ 

ؾٹاث١ ٸ ٲساض٤ پطٸٶسٺ ثٻ ق٧٭ ٸ تطتيجي ٦ٻ قٹضاي ٲط٦عي ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز  ٦ٯيٻ ټٳطاٺ ضؾيس٪ي ثب پيكٷٽبز ٲكرم ٲي ثبقس ، ثٻ

ّ ثس٬ اضؾ ٲكرم ٲي ٶٳبيس ، ٲساض٤ ٦بٲ٭ ٸ  ٪طزز . ثسيٽي اؾت قٹضاي ٲط٦عي ثٻ پطٸٶسٺ ټبي اضؾبٮي اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ٞب٢س ب٬ثب حٟ

 خٯؿٻ قٹضاي اٶًجبَي تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ثبقٷس ضؾيس٪ي ٶرٹاټس ٶٳٹز . نٹضت

ٴ اټٳب٬ ٶٳبيس ، قٹضاي ٲط٦عي :زض نٹضتي٧ٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ، زضذٹاؾت اضؾب٬ پطٸٶسٺ اي ضا ٶٳٹزٺ ثبقس ٸ زاٶك٫بٺ زض اضؾب٬ آ-تجهطٺ

ٰ ٲؿإٸ٬ ٸ اٲثب٬ آٴ  ٍ ، زضذٹاؾت تٹييح اظ ٲ٣ب ٰ نبزضٺ شي ضث ٝ اخطاي اح٧ب اٶًجبَي ٲي تٹاٶس ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًي ٶؿجت ثٻ ٮٛٹ يب تٗٯي١ يب تٹ٢

ٰ ٶٳبيس .  ا٢سا

ٍ ضيي-42ٲبزٺ  ٰ نبزضٺ ضا حسا٦ثط تب ي٥ ٲبٺ پؽ اظ نسٸض تٹؾ ٘ :قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثبيس اح٧ب ؽ يب زثيط قٹضا ثٻ زاٶكدٹي ٲتٽٱ اثال

ت ح٧ٱ ، َج١ ٲبزٺ  ٜ زاٶكدٹ اظ زضيٞب  ٖٳ٭ ٲي ٪طزز . 24ٶٳٹزٺ ٸ ضؾيس زضيبٞت ٦ٷٷس ٦ٻ زض نٹضت اؾتٷ٧ب

ٰ نبزضٺ -48ٲبزٺ  ٕ ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ، ثبيس ٖالٸٺ ثطاح٧ب ثب ، ٦ٯيٻ ٲ٧بتجبت قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ زي٫ط ٲطاخ
ٰ ٸ ٲ٧بتجبت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ثب اٲًبي ضييؽ يب زثيط ايٵ قٹضا نبزض  اٲًبي ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي يب ضييؽ زاٶك٫بٺ ثبقس . اح٧ب

 ٲي قٹز .

ٝ اؾت حسا٦ثط ي٥ ٲبٺ پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ تدسيس ٶٓط ، ضٸٶٹقت آٴ ضا ثٻ قٹضاي ٲط٦عي  -41ٲبزٺ  قٹضاي اٶًجبَي تدسيس ٶٓطزاٶك٫بٺ ٲٹْ
ٔ ا ٰ االتجب ٰ نبزضٺ اظ ؾٹي قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ الظ ٶًجبَي اضؾب٬ زاضز . ثسيٽي اؾت ٶٓط ٸ ح٧ٱ قٹضا ي ٲط٦عي اٶًجبَي زض ذهٹل اح٧ب

 اؾت .

ـ ٞٗبٮيت-4تجهطٺ  ٘ ٲي  :اضؾب٬ ٪عاض ټب ٸ ٖٳٯ٧طز قٹضاټبي اٶًجبَي ، ثطاي زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ٸ ثٻ تطتيجي ٦ٻ تٗييٵ ٸ اثال

 يس ، اٮعاٲي اؾت .ٶٳب

آييٵ ٶبٲٻ ( ٸ يب ثٻ ٸاؾُٻ َٹالٶي قسٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ) ثسٸٴ ٲدٹظ آييٵ  6ٲبزٺ  2ا٪ط ثٻ زؾتٹض ضييؽ زاٶك٫بٺ ) َج١ تجهطٺ  -2تجهطٺ 
ٰ قسٺ ثبقس ٸ ح٧ٱ اٶًجبَي نبزض قسٺ حبٸي تٷجيٽي ٦ٳتط اظ  ٲحطٸٲيت ي٥ ٶبٲٻ ( ، زاٶكدٹ اظ قط٦ت زض اٲتحبٶبت پبيبٴ ٶيٳؿب٬ ٲحطٸ

 ٲي قٹز . ٶيٳؿب٬ ثبقس ، اظ زاٶكدٹ اٲتحبٴ ٲدسز ٪طٞتٻ

 زض ټط حب٬ ، ظٲبٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ زض ٖٳ٭ ٶجبيس ٲٹخت اٞعايف ٲح٧ٹٲيت زاٶكدٹ قٹز.

اظ آٚبظ اظ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ زض اٸاذط ٶيٳؿب٬ ٸ پيف  4اظ ثرف  4ٲبزٺ  48تب  9زض نٹضتي٧ٻ ح٧ٱ ٢ُٗي ٲجٷي ثط ي٧ي اظ ثٷسټبي  -8تجهطٺ 
ٌ ثط آٶ٧ٻ  ثط٪عاضي اٲتحبٶبت پبيبٴ ٶيٳؿب٬ تحهيٯي نبزض قسٺ ثبقس ، ظٲبٴ اخطاي ح٧ٱ ثٻ ٶيٳؿب٬ تحهيٯي ثٗس اظ آٴ ٲٹ٦ٹ٬ ٲي ٪طزز ، ٲكطٸ

 آذطيٵ ٶيٳؿب٬ تحهيٯي زاٶكدٹ ٶجبقس .

ٔ اظ َطي١ قٹضاي ٦ٻ زثيط يب ضييؽ قٹضا ، ثسٸٴ ٖٯت ٲٹخٻ ، ٲٹخت اَبٮٻ ضؾيس٪ي ٸ ٲتًطض قسٴ ز زض نٹضتي -1تجهطٺ  اٶكدٹ قٹٶس ، ٲٹيٹ

ٍ ٢بث٭ پي ٪يطي اؾت . ٕ شي ضث  تدسيس ٶٓط يب قٹضاي ٲط٦عي يب ؾبيط ٲطاخ

ٰ اٶًجبَي زاٶكدٹيي ، يٳٵ ٶٓبضت ثط اخطاي نحيح آييٵ  قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ٸظاضتيٵ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٮي -45ٲبزٺ  ٕ نسٸض اح٧ب تطيٵ ٲطخ
ـ ٖبٮي تبثٗٻ ، ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸ قيٹٺ ٶبٲٻ اخطايي آٴ ز ض حٹظٺ ټبي ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲدٳٹٖٻ ټبي آٲٹظ

ٝ اؾت ٶؿج ٝ ٲكبثٻ ثطذٹضز ٶٳبيس ، ٲ٧ٯ ٰ ٲتٟبٸت ٸ يب ٲتٷب٢ًي اظ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب زض ٲٹاضز ترٯ ـ ټب يب اح٧ب ت چٷبٶچٻ ، ثب ضٸ

ٰ ٶٓط ٸ ايدبز ٸحس ـ ي٧ؿبٴ اٖال  ت ضٸيٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس .ثٻ اضائٻ ضٸ



ٰ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ثٹزٺ ٸ ثبيس ٶتيدٻ ا٢ساٲبت ذٹز ضا زض ايٵ ذهٹل ،  -46ٲبزٺ  ٝ ثٻ اخطاي اح٧ب قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ، ٲٹْ

ٰ ٶٳبيٷس . زض ٚيط ايٵ ٲٻ اٶًجبَي ، آييٵ ٶب 9نٹضت ، ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  حسا٦ثط ي٥ ٲبٺ پؽ اظ زضيبٞت ح٧ٱ ، ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي اٖال
ٕ شي نالح ،   ثطحؿت ٲٹضز ، ضييؽ يب زثيط قٹضاي اٶًجبَي ٰ اخطاي ح٧ٱ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زض ٲطاخ تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ، پبؾر٫ٹي ٖس

 ثٻ تكريم قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ذٹاټٷس ثٹز .

ٰ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٦ٻ حبٸي ٲحطٸٲيت زاٶكدٹ اظ تحهي٭ ، اظ ي -47ٲبزٺ  ٥ تب پٷح ؾب٬ اؾت ، ثبيس ثٻ ټيأت ٲط٦عي ضٸٶٹقت اح٧ب

ٰ ٶٳبيٷس . ـ ٦كٹض اضؾب٬ ٪طزز ٸ ټيأت ٸ ؾبظٲبٴ ٲص٦ٹض ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ اٖٳب٬ ٲحطٸٲيت ٞٹ٠ ا٢سا  ٪عيٷف زاٶكدٹ ٸ ؾبظٲبٴ ؾٷدف آٲٹظ

  

         : 4تخش 

ِ آرای صادرُ َ ت ُ اعتراض داًشج ُ  ًحَ  اًضثاطی (آییي ًاهِ  8ٍ تخفیف یا تشذیذ احكام ) هَضَع هاد

ٰ اٸٮيٻ ، پؽ اظ ٸنٹ٬ اٖتطاو زض ٲٹٖس ٲ٣طض ) -48ٲبزٺ  ح٧ٱ ( ثٻ ٖٽسٺ قٹضاي اٶًجبَي  ضٸظ ازاضي اظ تبضيد ضؤيت44تدسيسٶٓط زض اح٧ب

 تدسيس ٶٓط اؾت .

ٜ ي٥ ٲبٺ ، -49ٲبزٺ  ٰ ٸ ٲالحٓٻ آذطيٵ زٞبٖيٻ زاٶكدٹ ، حسا٦ثط ْط ٝ اؾت پؽ اظ تح٣ي٣بت الظ ح٧ٱ تدسيس  قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲٹْ
ٰ تح٣ي٣بتي ثبقس ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ زاٶكدٹ تٯ٣ي ٲي قٹٶس ،  ٝ ثٻ حهٹ٬ ٲساض٤ يب اٶدب ٶٓط نبزض٦ٷس . زض نٹضتي٧ٻ نسٸض ح٧ٱ تدسيس ٶٓط ، ٲتٹ٢

ٕ تب ت٧ٳي٭ پطٸٶسٺ ثٻ تٗٹي١ زض آيس .  ٲٽٯت ٲص٦ٹض ٲي تٹاٶس ثب ٲٹا٣ٞت زاٶكدٹي شي ٶٟ

ٰ اٸٮي -تجهطٺ  ٰ تدسيس ٶٓط ٶٳي تٹاٶٷس اح٧ب ٻ ضا تكسيس ٦ٷٷس . چٷبٶچٻ ، پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٸ پيف اظ نسٸض ح٧ٱ تدسيسٶٓط ، اح٧ب

ٝ ثبضزي٫ط زض قٹضاي ثسٸي ٲُطح ٸ پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٲدسزاً ثٻ  ٰ اؾت پطٸٶسٺ ٲترٯ ٲساض٤ ٸ ٲؿتٷسات خسيسي حبن٭ قسٺ ثبقس ، الظ

 ٸي ٞطنت اٖتطاو زازٺ قٹز .

ٜ ٶٳبيس ٸ يب زض ٲٽٯت  8ٲبزٺ  8جهطٺ ٦ٻ زاٶكدٹ َج١ ت زض نٹضتي -24ٲبزٺ  ٰ ضؤيت ح٧ٱ اٸٮيٻ اؾتٷ٧ب آييٵ ٶبٲٻ ، ثٻ زالي٭ ٚيط ٲٹخٻ ، اظ اٖال
ٕ تكريم ٚيط ٲٹخٻ ثٹزٴ قٹضاي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ ح٧ٱ اٸٮيٻ اٖتطاو ٶٷٳبيسٲ٣طض ،  ، ح٧ٱ اٸٮيٻ ، ٖيٷبً ٢ُٗي ٲحؿٹة ٲي قٹز . ) ٲطخ

 اؾت . (

ٰ اٖتطاو زاٶكدٹ زض ٲٽٯت ٲ٣طض ، ٶؿجت ثٻ تك٧ي٭ خٯؿٻ ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲي تٹاٶس ثٷ -تجهطٺ  ب ثٻ تكريم ٸ زض نٹضت نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٸ ٖس

ٰ ٦ٷس . ٜ ضٖبيت ح٣ٹ٠ زاٶكدٹ ا٢سا  قٹضاي تدسيس ٶٓط ، ثب ټس

ٝ ) زض  -24ٲبزٺ  ٰ ٸ زؾتٹضاتي ٦ٻ قٹضاي اٶًجبَي نبزض ٲي ٦ٷس يب ت٧طاض يب تٗسز ترٯ ـ ٸ اخطاي اح٧ب ٲٹاضزي ٦ٻ زض تٳطز زاٶكدٹ اظ پصيط

ٝ ٲحؿٹة قسٺ ٸ پؽ اظ ضؾيس٪ي زض قٹضاي ثسٸي ٲي تٹاٶس ٲٹخت نسٸض  4اظ ثرف  2ٲبزٺ  ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ پيف ثيٷي ٶكسٺ ( ، ذٹز ترٯ

 ح٧ٱ تٷجيٽي خسيس قٹز .

ٔ ثٷسټبي  -تجهطٺ   24تب  48ثٻ ثٷسټبي زض ٲٹضز تٗسز يب ت٧طاض ترٯٝ يب تكسيس تٷجيٻ  4اظ ثرف  4ٲبزٺ  42تب  9اٖٳب٬ ٲدسز تٷجيٽبت ٲٹيٹ
ٝ اضت٧بثي ، تٷٽب ثٻ پيكٷٽبز قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٸ تأييس يب تكريم قٹضاي ٲط٦عي  ٌ ضٖبيت حسٸز تٷجيٻ ثطاي ترٯ اظ ايٵ ٲبزٺ ، ثٻ قط

 اٶًجبَي نٹضت ٲي ٪يطز.

آييٵ ٶبٲٻ ،  7ٲبزٺ  8ٲُبث١ ثب تجهطٺ قٹضاټبي اٶًجبَي ثسٸي يب تدسيس ٶٓط ٲي تٹاٶٷس ثسٸاً يب پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ تدسيس ٶٓط ،  -22ٲبزٺ 

ٰ ٦ٷٷس . ٰ نبزض قسٺ ا٢سا  ٶؿجت ثٻ تٗٯي١ اح٧ب



ٝ پؽ اظ َي ٲطاح٭ تدسيس ٶٓط ٸ نسٸض ح٧ٱ ٢ُٗي ، -28ٲبزٺ  ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲي تٹاٶس ثٷب ثٻ  زض نٹضت تٷجٻ ٸ انالح ضٞتبض زاٶكدٹي ٲترٯ

ٝ زضح٧ٱ نبزضٺ ضا زضذٹا  ؾت ٶٳبيس .تكريم، اظ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ترٟي

ت  -21ٲبزٺ   ٍ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ، زض زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ، پؽ اظ زضيٞب ٰ ٢ُٗي نبزضٺ تٹؾ اٖتطاو زاٶكدٹ ثٻ اح٧ب
ٍ ثطضؾي ٲي ٪طزز . زض نٹضت تكريم ايطاز يب اق٧ب٬ ق٧ٯي ٸ يب ٲبټٹي زض نسٸض ضأي زاٶك٫بٺ ، ثب زؾتٹض زثيط قٹضاي اٶً ي پطٸٶسٺ شي ضث جَب

ٝ اخطاي ح٧ٱ  ٰ ٶٓط قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي زض زؾتٹض ٦بض ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت . يٳٷبً زثيط ٲي تٹاٶس زؾتٹض تٹ٢ ٲط٦عي ، پطٸٶسٺ خٽت اٖال

ٰ ٶٓط قٹضا نبزض ٶٳبيس .  تٷجيٽي ضا تب اٖال

ٰ اٶًجبَي ٢ُٗي ، تٷجيٽبت -4تجهطٺ  ٰ اٶًجبَي ٢ُٗي تٗٯي٣ي ٸ اح٧ب ٰ اٶًجبَي ثسٸي ، اح٧ب ٢بث٭ اٖتطاو زض قٹضاي  5تب  4ثٷس  زض اح٧ب

 ٲط٦عي ٶيؿتٷس .

 اؾت . ٶك٫بٺاظ زضيب ٞت ح٧ٱ زا حسا٦ثط ظٲبٴ تؿٯيٱ اٖتطاو ثٻ زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ، ي٥ ٲبٺ -2تجهطٺ 

ٰ قٹضاټبي اٶًجبَي  -8تجهطٺ ـ ٖبٮي  تدسيس ٶٓط، ٲدٳٹٖٻثب تكريم ٸ تٟٹيى اذتيبض قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ، اٖتطاو ثٻ اح٧ب ټبي آٲٹظ
ٕ ضؾيس٪ي ټٱ اضظ اٲ٧بٴ پصيط اؾت  ؛ ټط اؾتبٴ زض قٹضاي اٶًجبَي ي٧ي اظ ثعض٪تطيٵ زاٶك٫بٺ ټبي آٴ اؾتبٴ ٸ يب اؾتبٴ ټٱ خٹاض ثٻ ٖٷٹاٴ ٲطخ

ٌ ثط آٶ٧ٻ ح٧ٱ تدسيس ٶ ٰ آٴ ټٱ ، ثٻ ٲٹخت زؾتٹضاٮٗٳٯي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ تهٓط زض آٴ زاٶك٫بٺ نبزض ٶكسٺ ثبقسٲكطٸ ـ اٶدب ٹيت قٹضاي . ضٸ
٘ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲص٦ٹض ، ٲُبث١ ضٸيٻ  ٘ ٪طزز ٦ٻ تب ظٲبٴ تٽيٻ ٸ اثال ؾبث١ ٲط٦عي اٶًجبَي ټط ي٥ اظ ٸظاضتيٵ ضؾيسٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز اثال

 ٖٳ٭ ٲي قٹز .

اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲي قٹضاي  ثٷب ثٻ زضذٹاؾت زاٶكدٹ يب زاٶف آٲٹذتٻ ٸ تكريم قٹضاي تدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ، زض پبيبٴ تحهي٭ ، -25ٲبزٺ 

ٰ ٶٳبيس . زض ٲٹضز تٷجيٽبت ثٷس  4ٲبزٺ  44تب  1تٹاٶس ٶؿجت ثٻ اٲحبي آثبض تٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  ثٻ ثٗس ، زض  44ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ا٢سا
ٶسٺ زاٶكدٹ نٹضت زضذٹاؾت زاٶكدٹ يب زاٶف آٲٹذتٻ ، قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٲي تٹاٶس ثب ٶٓط زاٶك٫بٺ ٶؿجت ثٻ اٲحبي آثبض ح٧ٱ اظ پطٸ

 ٲٹا٣ٞت ٶٳبيس .

ٰ ٲٷُج١ ثط تٷجيٽبت ثٷسټبي  -4تجهطٺ  ٰ تٗٯي٣ي 8تب  4اح٧ب ، زض پبيبٴ تحهي٭ ذٹز ثٻ ذٹز اٲحب ٲي قٹٶس ٸ اٲحبي اثط ٸ آثبض آٶٽب ٸ ٶيع اح٧ب

        آٶٽب ٶيبظ ثٻ ٲٹا٣ٞت قٹضاي تدسيسٶٓط يب ٲط٦عي ٶساضز .

پطٸٶسٺ ټبي ترٯٟبت اٶًجبَي ٸ يب َطظ تجسي٭ آٶٽب ثٻ ٲي٧طٸ ٞيٯٱ يب ٲي٧طٸ ٞيف ٸ ٶٓبيط آٴ ، ثب َطي٣ٻ اٲحبي ان٭ اؾٷبز ٸ ٲساض٤  -2تجهطٺ 

ؾب٬ اظ ٖٳط آٶٽب ، ثٻ ٲٹخت زؾتٹضاٮٗٳٯي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ضؾيسٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز  25ؾپطي قسٴ 

٘ ٪طزز .  اثال

اظ پطٸٶسٺ آٲٹظقي نٹضت ٶٳي پصيطز، اٲب ؾبيط آثبض آٴ زض نٹضت ٲٹا٣ٞت قٹضاي  25/4ُٗي زضج ٶٳطٺ اٲحبي اثط زض ٲٹضز ح٧ٱ ٢ -8تجهطٺ  

 اٶًجبَي اٲحبء ٲي قٹز .

، زض پبيبٴ تحهيالت ب نسٸض ح٧ٱ ٢ًبيي اثجبت قسٺ ثبقساٲحبي اثط تٷجيٽبت ٢ُٗي ثطاي ترٯٟبت اٶًجبَي زاضاي ثٗس ٲدطٲبٶٻ ٦ٻ ث -1تجهطٺ 

 ٲ٣سٸض ٶيؿت .

  

                                                       : 5تخش 

 سایر هَارد



ٝ آٶٽب زض قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ  -26ٲبزٺ  ٜ ، ٲيٽٳبٶي ، اٶت٣بٮي يب تؿٹيٻ حؿبة زاٶكدٹيبٶي ٦ٻ پطٸٶسٺ ترٯ ضؾيس٪ي ثٻ زضذٹاؾت اٶهطا
ٰ اٶ يب قٹضاي ٲط٦عي ٌ ثٻ اٶًجبَي زض زؾت ضؾيس٪ي ٲي ثبقس يب اخطاي اح٧ب ٰ ٶطؾيسٺ اؾت ، ٲٷٹ ًجبَي نبزض قسٺ زض ذهٹل آٶبٴ ثٻ اٶدب

ٰ ٶٓط ٢ُٗي آٴ قٹضاټبؾت .  ٲٹا٣ٞت ٸ اٖال

ٰ اٶًجبَي ، ٦ٯيٻ  -تجهطٺ  ٜ اظ زضيبٞت يب اخطاي اح٧ب ٰ يب اؾتٷ٧ب ٰ حًٹض زاٶكدٹ ثطاي تٟٽيٱ اتٽب ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲي تٹاٶس زض نٹضت ٖس

ٰ ٸ ٞط ٝ ٦ٷس .ٖٳٯيبت آٲٹظقي ٸي ، اٖٱ اظ ثجت ٶب  اٚت اظ تحهي٭ ٸ ٲبٶٷس آٴ ضا تب حًٹض ٸي ٸ ت٧ٳي٭ ٲطاح٭ ضؾيس٪ي ٲتٹ٢

ٰ زيٷي ٦ٻ زض زاٶك٫بٺ ټب ثٻ تحهي٭  -27ٲبزٺ  ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت زاٶكدٹيبٴ ثٹضؾيٻ ؾبيط زؾت٫بٺ ټب ٶٓيط ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ يب حٹظٺ ټبي ٖٯٹ

 زاٶكدٹيبٴ اؾت .ٲكٛٹ٬ ٲي ثبقٷس ، حؿت ٲٹضز ، ثٻ ٖٽسٺ قٹضاټبي اٶًجبَي 

ـ  -28ٲبزٺ  ٰ ٲي ٶٳبيٷس ، زاٶكدٹيبٴ ايطاٶي ززض زاٶك٫بٺ ټبي ذبضخي ٦ٻ ثب ٣ٖس ٢طاضزاز ثب زاٶك٫بٺ ټبي ايطاٴ ، ٶؿجت ثٻ پصيط اٶكدٹ ا٢سا

ٔ تهطيح ٪طزز . شي ٰ اؾت ايٵ ٲٹيٹ ٍ ٲكٳٹ٬ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ٲي ٪طزٶس ٸ خٽت يٳبٶت اخطاي آٴ زض تٷٓيٱ ٢طاضزاز الظ  ضث

ٝ ثٻ  -29ٲبزٺ  ٰ قسٺ ثبقس ، زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ، ٲٹْ زض نٹضتي ٦ٻ زاٶكدٹيي َج١ ٶٓط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ثٻ تٛييط ٲح٭ تحهي٭ ٲح٧ٹ

ـ زاٶكدٹ اؾت .  پصيط

ـ پعق٧ي ، اٖٱ اظ زٸٮتي ،  -84ٲبزٺ  ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ٸظاضت ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ ٕ ٸظاضت ٖٯٹ زاٶكدٹيبٴ ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺ ټبي تبث

ٰ ٶٹض، ٚيط اٶتٟبٖي ٸ ٖٯٳيپي ٰ ثٻ اخطاي ٲٟبز آٴ  -ب ٦بضثطزي ، ٲكٳٹ٬ آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ثٹزٺ ٸ زاٶك٫بٺ ټبي ٲعثٹض ٲٯع

 ټؿتٷس .

ٕ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت اٶًجبَي زاٶكدٹيي ، ٲؿإٸٮيت ثطٶبٲٻ ضيعي     ، ټٳچٷيٵ ، قٹضاټبي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸظاضتيٵ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ثبالتطيٵ ٲطخ

 ضاټجطي ، ٶٓبضت ٸ ٦ٷتط٬ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ضا ثط ٖٽسٺ زاضٶس .

زاٶكدٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ تحهي٭ زض زاٶك٫بٺ ټب ، زاٶك٧سٺ ټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظقي ٸاثؿتٻ ثٻ ٶٽبزټبي ذبضج اظ ٸظاضتيٵ ، ٲبٶٷس ؾبيط ٸظاضتربٶٻ  -تجهطٺ 

ٔ ثطاي ټب ، ٲكٳٹ٬ ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ټؿتٷس ٸ چٷبٶچٻ تٗبضيي ثيٵ آيي ٵ ٶبٲٻ ټبي زاذٯي آٴ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ثٻ ٸخٹز آيس ، ٲٹيٹ

ٰ االخطا ؾت . ٔ قسٺ ٸ ح٧ٱ قٹضاي ٲط٦عي ٸظاضتيٵ الظ  اتربش تهٳيٱ ٶٽبيي ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اضخب

ٔ ، قبٲ٭ 5ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ، زض ي٥ ٲ٣سٲٻ ٸ  -84ٲبزٺ  ثٻ تهٹيت ٸظضاي  46/8/88 تجهطٺ زض تبضيد 82ثٷس ٸ  44ٲبزٺ ٸ  84ثرف ، زض ٲدٳٹ
٘ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ، ٦ٯيٻ ٲهٹثبت ٸ ثركٷبٲٻ ټب ـ پعق٧ي ضؾيس ٸ اظ تبضيد تهٹيت ٸ اثال ٰ ، تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ثٽساقت ، زضٲبٴ ٸ آٲٹظ ي ٖٯٹ

 ٲٛبيط ثب آٴ ، ٞب٢س اٖتجبض اؾت .

 


