آيينناهواجراييقانٌنشٌراىاياسالهيكار

ِقٛة ٘ 1631/1/11يئت ٚصيشاْ
فصلاًل-كليات
ِبدٖ  - ۱ؽٛسا٘بي اعالِي وبس وٗ دس ايٓ آييٓٔبِٗ ثٗ اختقبس ؽٛسا ٔبِيذٖ
ِيؽٛد ،ثش اعبط لبٔ ْٛؽٛسا٘بي اعالِي وبس ِقٛة ِ 1636/10/60دٍظ
ؽٛساياعالِي  ٚآييٓٔبِٗ أتخبثبت ِقٛة ٘ 1631/1/60يأت ٚصيشاْ تؾىيً  ٚثب
سػبيت ِفبد ايٓ آييٓٔبِٗ  ٚلبِٔ ْٛزوٛس فؼبٌيت خٛإ٘ذ ّٔٛد.
ِبدٖ  - ۲ؽٛسا٘ب داساي اعبعٕبِٗاي خٛإ٘ذ ثٛد وٗ دس چٙبسچٛة لبٔ ْٛؽٛسا٘ب ٚ
آييٓٔبِٗ٘بي ِشثٛط تٕظيُ ٔ ٚجبيذ ِخبٌف ثب ِٛاصيٓ اعالِي  ٚلبْٔٛ
اعبعيخّٛٙسي اعالِي ايشاْ ثبؽذ  ٚپظ اص تأييذ ؽٛساي ػبٌي وبس  ٚثجت دس
ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ثٗ اخشاء دس ِيآيذ.
تجقشٖ ٚ -صاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي اعبعٕبِٗ ّٔٗٔٛاي سا تٙيٗ  ٚپظ اص تقٛيت
ؽٛساي ػبٌي وبس ،دس اختيبس ٚازذ٘ب ِيگزاسد.
ِبدٖ ِ - ۳دّغ ػِّٛي وبسوٕبْ ثب سػبيت ِٛاد  ۱۱ ٚ ۱۲لبٔ ْٛؽٛسا٘ب تؾىيً ٚ
تقّيّبت آْ ثٗ غيش اص ِٛاسد ِٕذسج دس تجقشٖ ِ ۲بدٖ  ۱لبِٔ ْٛزوٛس ثب اوثشيتآساء
سأيدٕ٘ذگبْ ِؼتجش اعت.
ِبدٖ ِ - ۱دّغ ػِّٛي ػبدي ٘ش ؽؼ ِبٖ يه ثبس ِ ٚدّغ ػِّٛي فٛقاٌؼبدٖ ،ثش
اعبط تجقشٖ يه ِبدٖ  ۱۲لبٔ ْٛتؾىيً ِيؽٛد.
تجقشٖ  - ۱وٍيٗ ِدبِغ ػِّٛي فٛقاٌؼبدٖ دس فٛست تأييذ ٘يأت ِٛضٛع ِبدٖ ۲۲
لبٔ ْٛوٗ ِٕجؼذ دس ايٓ آييٓٔبِٗ ٘يأت تؾخيـ ٔبِيذٖ ِيؽٛد ،تؾىيًِيگشدد.
تجقشٖ ٘ - ۲يأت ِٛظف اعت ظشف دٖ سٚص اص تبسيخ دسخٛاعت وتجي ؽٛسا ِجٕي ثش
تؾىً ِدّغ ػِّٛي فٛقاٌؼبدٖ خٛد سا اػالَ  ٚؽٛسا زذاوثش ظشف دٖ سٚصاص تبسيخ
دسيبفت تأييذيٗ ٘يأت تؾخيـِ ،دّغ سا تؾىيً خٛا٘ذ داد.
تجقشٖ  - ۳ؽٛسا ِٛظف اعت يه ٘فتٗ لجً اص تؾىيً ِدّغ ،طي يه آگٙي ،صِبْ،
ِىبْ  ٚدعتٛس خٍغٗ آْ سا ثٗ اطالع وبسوٕبْ ثشعبٔذ.
ِبدٖ  - ۵اختيبسات ِدّغ ػِّٛي وبسوٕبْ ثٗ ؽشذ صيش ِيثبؽذ.
اٌف  -ثشسعي گضاسػ  ٚتقٛيت تشاص ٔبِٗ ؽٛسا
ة  -ثشسعي  ٚتقٛيت ثٛدخٗ ؽٛسا
ج  -چٕبٔچٗ ِدتّغ٘بي فٕؼتي وٗ داساي ٚيژگيٙبي خبؿ ِيثبؽٕذ ،پيؾٕٙبد
تغييشات خضيي دس اعبعٕبِٗ خٛد داؽتٗ ثبؽٕذ ،تغييشات ِزوٛس ِيثبيغتي
ثبپيؾٕٙبد ِدّغ ػِّٛي ؽٛسا٘ب ثٗ تقٛيت ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ثشعذ.
د  -أتخبة اػضبء ٘يأت تغٛيٗ.
ٖ  -تمبضبي أسالي ؽٛسا يب عٍت ػضٛيت ٘ش يه اص اػضبء ؽٛسا اص ٘يأت تؾخيـ ثب
اسائٗ داليً ِ ٚذاسن وبفي.

 - ٚتؼييٓ  ٚيب تغييش ِيضاْ زك ػضٛيت وبسوٕبْ.
ص  -أتخبة تىّيٍي اػضبء ؽٛسا ،ثب سػبيت ِفبد ِبدٖ  ۸لبٔ ْٛؽٛسا٘ب.
فصلدًم-نحٌهانجامًظايفشٌرا
ِبدٖ  - ۶دس اخشاي ِبدٖ  ۲۱لبٔ ْٛؽٛسا٘ب ،ؽٛسا دس اٌٚيٓ خٍغٗ خٛد ػضِ ٛؾبٚس ٚ
ساثظ ثب ِذيشيت سا تؼييٓ  ٚضّٓ اسعبي فٛستدٍغٗ ،سعّبً  ٚوتجبً ٚي سا ثِٗذيشيت
ٚازذ ،خٙت ؽشوت ِغتّش دس خٍغبت ٘يأت ِذيشٖ ِؼشفي ِئّبيذ.
ِبدٖ  - ۷ؽٛساي ٘ش ٚازذ ثٗ ِٕظٛس ايدبد سٚزيٗ ّ٘ىبسي ثيٓ وبسوٕبْ اص طشيك
دسيبفت ٔظشات آٔٙب ِ ٚذيشيت  ٚتؾخيـ ِؾىالت ِٛخٛد دس پيؾشفت عشيغاِٛس
ٚازذ خٛد ،فؼبٌيت ِئّبيذ.
ِبدٖ  - ۸ؽٛسا ِيتٛأذ ثٗ ِٕظٛس اخشاي دليك تش ٚظبيف خٛد ٔغجت ثٗ ايدبد
وّيتٗ٘بي تخققي ثب زضٛس افشاد ريقالذ الذاَ ّٔبيذ.
ِبدٖ ٔ - ۹ظبست ؽٛسا ثش اِٛس ٚازذ اص طشيك صيش أدبَ خٛا٘ذ ؽذ.
اٌف  -ؽشوت ِغتّش ػض ٛساثظ ؽٛسا دس خٍغبت ٘يأت ِذيشٖ  ٚاسائٗ ٔظشيبت ٚ
پيؾٕٙبدات ؽٛسا.
ة  -ؽشوت ِغتّش ّٔبيٕذٖ ِذيشيت دس خٍغبت ؽٛسا  ٚاسائٗ گضاسؽبت ِٛسد ٔيبص ثٗ
ؽٛس.ا
تجقشٖ  - ۱ؽٛسا ِ ٚذيشيت ِٛظفٕذ صِبْ ِ ٚىبْ دليك خٍغبت خٛد سا وتجبً  ٚزذالً
 ۲۱عبػت لجً ثٗ اطالع يىذيگش ثشعبٕٔذ.
تجقشٖ  - ۲دس اخشاي ِبدٖ  ۱۸لبٔ ،ْٛؽٛسا ِىٍف اعت اعٕبد ِ ٚذاسن ِشثٛط ثٗ
ٚظبيف خٛد سا وٗ ِٛسد ٔيبص ثذأذ وتجبً  ٚسعّبً اص ِذيشيت دسخٛاعت ِ ٚذيشيتِٛظف
اعت زذاوثش ظشف يه ٘فتٗ ثب اخز سعيذ وپي يب سٛٔٚؽت ثشاثش افً اعٕبد ِٛسد
تمبضب سا ،ثٗ ّٔبيٕذٖ ِؼشفي ؽذٖ ؽٛسا ،تسٛيً دٕ٘ذ.
ِبدٖ  - ۱۱ثشاي ايٓ ّ٘بٕ٘گي  ٚفشاُ٘ ؽذْ اِىبْ اخشاي ٚظبيف ؽٛسا اػضبء
٘يأت ِذيشٖ  ٚؽٛسا ِيتٛإٔذ ثٗ دػٛت ِذيشيت ِب٘بٔٗ يه خٍغٗ ِؾتشنتؾىيً ٚ
تجبدي ٔظش٘بي الصَ ثٗ ػًّ آٚسٔذ.
ِبدٖ  - ۱۱ؽٛسا دس خٙت گغتشػ اِىبٔبت سفب٘ي وبسوٕبْ ،اػُ اص عشٚيظ ايبة ٚ
ر٘بة ،غزا ،ثٙذاؽتٚ ،سصػ ،تؼبٔٚيٙبي ِقشف ِ ٚغىٓٚ ،اَ ضشٚسي ،فٕذٚق
لشكاٌسغٕٗ ،تفشيسبت عبٌُ  ٚايدبد خبٔٗ٘بي عبصِبٔي  ٚدس خٙت ثٙجٛد ؽشايظ
وبس اػُ اص ِذت وبسِ ،ضدِ ،شخقي ،تؼطيالت ،ؽشايظ وبس صٔبْ ٛٔ ٚخٛأبْ  ٚاِثبٌُٙ
ثٗ طشق ِمتضي تالػ  ٚثب تٛخٗ ثٗ لٛأيٓ ِ ٚمشسات خبسي  ٚاِىبٔبت ٚازذ ِشثٛط،
ّ٘ىبسي الصَ ثب ِذيشيت ثٗ ػًّ خٛا٘ذ آٚسد.
ِبدٖ  - ۱۲ؽٛسا ثٗ ِٕظٛس ثٙجٛد ويفيت ِسقٛالت  ٚخذِبت  ٚوب٘ؼ ضبيؼبت ،تؼّيش
ٔ ٚگٙذاسي ِبؽيٓآالت  ٚتأعيغبت  ٚدعتيبثي ثٗ ِيضاْ تٌٛيذ پيؼثيٕيؽذٖ دس
ثشٔبِٗ تٌٛيذي ٚازذ  ٚسعيذْ ثٗ ٚضؼيت ِطٍٛةّ٘ ،ىبسي ِدذأٗ دس چٙبسچٛة
ِمشسات ،ثب ِذيشيت ثٗ ػًّ خٛا٘ذ آٚسد.

ِبدٖ  - ۱۳ؽٛسا ثب ِذيشيت دس تذٚيٓ آييٓٔبِٗ أضجبطي  ٚآييٓٔبِٗ تؾٛيمبت
ّ٘ىبسي ّٔٛدٖ  ٚافشادي سا وٗ ثشاثش آييٓٔبِٗ ،اعتسمبق تؾٛيك داسٔذ ،ثٗ
ِذيشيتپيؾٕٙبد ِئّبيذ.
ِبدٖ  - ۱۱ؽٛساي اعالِي دس وٍيٗ ِٛاسد ،خقٛفبً دس صِيٕٗ٘بي زفبظت فٕي ٚ
ثٙذاؽت زشفٗاي ثٗ تشتيت ثب ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ٚ ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ ٚ
آِٛصػ پضؽىيّ٘ ،ىبسيٙبي الصَ سا ثٗ ػًّ آٚسدٖ  ٚدسفٛست اطالع اص ٚلٛع زبدثٗ ٚ
يب ػذَ اخشاي فسير لٛأيٓ ِ ٚمشسات دس ٚازذ ِشثٛط ،ػال ٖٚثش اسائٗ پيؾٕٙبدات
عبصٔذٖ ثٗ ِذيش وبسگبٖ  ٚتمبضبي سفغ ٔٛالـ ِ ٚؼبيتِٛ ،ضٛع سا زغت ِٛسد ثٗ
ٚصاست وبس ثب ٚصاست ثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىيِٕؼىظ ِئّبيذ ٚ ٚصاستيٓ وبس
 ٚثٙذاؽت ،دسِبْ  ٚآِٛصػ پضؽىي ِٛظف ٘غتٕذ دساعشع ٚلت  ٚثب سػبيت لٛأيٓ
ِ ٚمشسات خبسي ،الذاِبت الصَ ثٗ ػًّآٚسٔذ.
ِبدٖ  - ۱۵ؽٛسا ِٛظف اعت دس صِيٕٗ٘بي اختّبػي ثشٚص زٛادث ِشاخغ ريقالذ،
خقٛفبً ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ٚ ٚصاستخبٔٗ ِشثٛط سا ِطبٌؼٗ ّ٘ٚىبسيٙبي الصَ سا
ِؼّٛي داسد.
ِبدٖ  - ۱۶وبسوٕبْ ٚازذ ِيتٛإٔذ ٔظشات أتمبدي يب افالزي خٛد سا دس ِٛسد
گضاسؽبت  ٚالذاِبت ؽٛسا ،ثٗ طشق ِمتضي ثٗ اطالع ؽٛسا ثشعبٕٔذ  ٚؽٛسا ٔيض
ِٛظف اعت پظ اص دسيبفت گضاسؽبت  ٚؽىبيبت ،دس زذٚد ٚظبيف ٚاختيبسات لبٔٔٛي
خٛد ِٛاسد زمٗ سا پيگيشي  ٚدس سفغ ِؼبيت ٛٔ ٚالـ ثىٛؽذ.
ِبدٖ ِ - ۱۷ذيشيت دس صِيٕٗ ِٛاسد ِطشٚزٗ دس ِبدٖ  ۱۹لبٔٔ ْٛظش ِؾٛستي ؽٛسا سا
وغت ِئّبيذ  ٚؽٛسا ٔيض ِٛظف اعت ظشف ِذت دٖ سٚصٔ ،ظشات ٚپيؾٕٙبدات خٛد
سا دس صِيٕٗ اسخبػي وتجبً ثٗ ِذيشيت اػالَ ّٔبيذ چٕبٔچٗ ايٓ ِذت وبفي ٔجبؽذ ،ثب
تٛافك ِذيشيت ،فشفت ِٕبعت ديگشي ثٗ ؽٛسا دادٖ خٛا٘ذ ؽذ  ٚدس فٛست ػذَ
تٛافك ثب پيؾٕٙبدات اسائٗ ؽذٖ يب تّذيذ ِذتِ ،ذيشيت ِيتٛأذ ٔظشات خٛيؼ سا دس
چٙبس چٛة لٛأيٓ ِ ٚمشسات ثٗ ِشزٍٗ اخشا دسآٚسد.
ِبدٖ  - ۱۸دس فٛستي وٗ ثٗ تؾخيـ ؽٛساِ ،ذيشيت ثٗ تىٍيف تؼييٓ ؽذٖ دس لبْٔٛ
ؽٛسا٘ب ػًّ ّٕٔبيذِ ،شاتت سا ِغتذال ً ثٗ ٘يأت تؾخيـ اػالَ  ٚچٕبٔچٗ ٘يأت
تؾخيـ ؽٛس سا تأييذ  ٚثٗ ِذيشيت اطالع د٘ذِ ،ؼزاٌه ِذيشيت اص أدبَ آْ
خٛدداسي ّٔبيذ ،دس ايٓ فٛست ٘يأت تؾخيـ يب ؽٛسا ِيتٛإٔذ ِشاتت ساثٗ ٚصاستخبٔٗ
ِشثٛطٗ ِٕؼىظ يب ثٗ ِسىّٗ لضبيي ؽىبيت ّٔبيٕذ.
ِبدٖ  - ۱۹ثب تٛخٗ ثٗ ِبدٖ  ۱۱لبٔ ْٛؽٛسا٘ب دس فٛستي وٗ ِذيشيت ٔغجت ثٗ تّبَ
يب ثؼضي اص تقّيّبت ؽٛسا ِؼتشك ثبؽذ  ٚاػتشاك ٚي ِٛسد لجٛي ؽٛسا ٚالغ ٔگشدد،
تقّيّبت ؽٛسا تب اػالَ ٔظش ٘يأت تؾخيـ ِغىٛت خٛا٘ذ ِبٔذ.
ِبدٖ  - ۲۱دس فٛستي وٗ ؽٛسا ثب اخشاج ٘ش يه اص وبسوٕبْ ِخبٌف ثبؽذٔ ،ظش خٛد سا
سعّبً  ٚوتجبً ثٗ ِذيشيت اػالَ ِئّبيذِ ،ذيشيت ِٛظف اعت ظشف ِذتپٕح سٚص،
تقّيُ ٔٙبيي خٛد سا اػالَ ّٔبيذ .دس فٛستي وٗ ِذيشيت ّ٘چٕبْ ثٗ تقّيُ خٛد

ثبلي ثٛدٖ  ٚؽٛسا ثٗ ايٓ تقّيُ ِؼتشك ثبؽذِ ،شاتت سا ثٗ دادگبٖفبٌر خٙت تؼييٓ
تىٍيف اسخبع ِيد٘ذ.
تجقشٖ  - ۱تب فذٚس سأي دادگبٖ فبٌر ،ثب زىُ ِذيشيت ،فشد ِٛسد ٔظش تؼٍيك اص وبس
خٛا٘ذ ؽذ.
تجقشٖ  - ۲دادگبٖ فبٌر ثب تٛخٗ ثٗ آييٓٔبِٗ أضجبطي وبسگبٖ  ٚديگش لشائٓ  ٚؽٛا٘ذ
ِٛخٛدٔ ،ظش ٔٙبيي خٛد سا دس ساثطٗ ثب اخشاج يب اثمبء وبسگش اػالَ ِئّبيذ.
تجقشٖ  - ۳فشدي وٗ اخشاج ٚي اص ٚازذ ِشثٛطٗ لطؼي ؽٛدِ ،يتٛأذ دس ٍِٙتٙبي
ِمشس لبٔٔٛي خٙت تأِيٓ عبيش زمٛق خٛدِ ،شاخغ زً اختالف ِٕذسج دس لبٔ ْٛوبس
ِشاخؼٗ ّٔبيذ.
فصلسٌم-اهٌرداخليشٌرا
ِبدٖ  - ۲۱ؽٛسا ِٛظف اعت وٍيٗ تقّيّبت خٛد سا طي فٛستدٍغٗاي خذاگبٔٗ
تٕظيُ  ٚثٗ اِضبء اػضبء ثشعبٔذ  ٚچٕبٔچٗ ٘ش يه اص اػضبء ثٗ ٘ش ػٍتي ثبتقّيُ
اتخبر ؽذٖ ِخبٌف ثبؽذِ ،يتٛأذ ٔظشات خٛيؼ سا دس ّ٘بْ فٛستدٍغٗ  ٚيب ٚسلٗ
خذاگبٔٗ ليذ ّٔبيذ تب دس عٛاثك ضجظ گشدد.
ِبدٖ  - ۲۲وٍيٗ اػضبء ؽٛسا ِٛظف ثٗ ؽشوت دس خٍغبت تؼييٓ ؽذٖ خٛإ٘ذ ثٛد.
ٌٚي ثٗ ٕ٘گبَ ثيّبسي  ٚغيجت ثيؼ اص يه ِبٖ ،اعتؼفبء ثشوٕبسي  ٚيب فٛتػضٛ
افٍي ،ثٗ تشتيت اوثشيت آساء ،اػضبء ػٍياٌجذي ثٗ خبي ػض ٛيب اػضبي افٍي ،دس
خٍغبت ؽٛسا ،ؽشوت ِئّبيٕذ.
تجقشٖ  - ۱دس ِٛسد ثيّبسي  ٚغيجت پظ اص ثبصگؾت ػض ٛافٍيٚ ،ي ّ٘چٕبْ ػضٛ
ؽٛسا خٛا٘ذ ثٛد.
تجقشٖ ٘ - ۲ش يه اص اػضبي افٍي ؽٛسا وٗ ثٗ ٘ش ػٍتي لبدس ثٗ ؽشوت دس عٗ
خٍغٗ ؽٛسا ٔجبؽذ ،ثبيذ ِٛضٛع ػذَ زضٛس خٛيؼ سا ثٗ اطالع ؽٛسا ثشعبٔذ تب
اصػض ٛػٍياٌجذي ثشاي ؽشوت دس خٍغٗ دػٛت ثٗ ػًّ آيذ.
ِبدٖ ِ - ۲۳يضاْ زك ػضٛيت تؼييٓ ؽذٖ دس ِدّغ تٛعظ ؽٛسا ثٗ ِذيشيت اثالؽ ٚ
ِذيشيت ِب٘بٔٗ آْ سا اص زمٛق اػضبء وغش  ٚثٗ زغبة ؽٛسا ٚاسيض ِئّبيذ.
ِبدٖ  - ۲۱ؽٛسا ٔغجت ثٗ تٙيٗ دفبتش ِبٌي خٙت ثجت ٚخ ٖٛدسيبفتي ثبثت زك
ػضٛيت اػضبء  ٚيب ٘ضيٕٗ٘بي أدبَ ؽذٖ  ٚافتتبذ زغبة ثبٔىي ،الذاَ خٛا٘ذّٔٛد.
تجقشٖ  - ۱وٍيٗ اعٕبد ِ ٚذاسن ِبٌي ؽٛسا ،ثبيذ ثب اِضبء ِؾتشن سييظ ِ ٚغئٛي
اِٛس ِبٌي ِٙ ٚش ؽٛسا تٕظيُ گشدد.
تجقشٖ ِٙ - ۲ش ؽٛسا ثبيذ ثٗ تأييذ ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي سعيذٖ ثبؽذ ،دس غيش
ايٓ فٛست اص دسخٗ اػتجبس عبلظ اعت.
ِبدٖ  - ۲۵ؽٛسا ِٛظف اعت وٍيٗ تقّيّبت ِ ٚقٛثبت خٛد سا دس عٗ ٔغخٗ تٕظيُ
ّٔبيذ ،يه ٔغخٗ ٔضد ؽٛسا ثبلي ِيِبٔذٔ .غخٗ د َٚثٗ ِذيشيت تغٍيُ ٔٚغخٗ
عٔ َٛيض ثٗ ٘يأت تؾخيـ اسعبي ِيگشدد.
فصلچيارم-هٌاردانحاللشٌرا

ِبدٖ  - ۲۶دس ِٛاسد صيش ؽٛسا ِٕسً  ٚثجت آْ ٔيض ٍِغي ِيؽٛد.
اٌف  -تؼطيً دائُ ٚازذ ِشثٛطٗ.
ة  -عٍت ػضٛيت اوثشيت اػضبء ؽٛسا.
ج  -أسشاف اص ٚظبئف لبٔٔٛي  ٚتأييذ ٘يأت تؾخيـ ثب تٛخٗ ثٗ ِٛاد  ۵ ٚ ۱لبٔ.ْٛ
د  -اعتؼفبء ،ثيّبسي  ٚيب غيجت اوثشيت اػضبي افٍي ؽٛسا (ِؾشٚط ثش آْ وٗ ثٗ
فٛست دائّي ثبؽذ).
تجقشٖ  -دس فٛست أسالي  ٚاٌغبء ثجت ؽٛسا ،ؽٛساي اػضبي آْ زك ٘يچگ ٗٔٛفؼبٌيت
ثب ٔبَ ؽٛسا ٔخٛإ٘ذ داؽت ،دس غيش ايٓ فٛست ِتخٍف يب ِتخٍفيٓ ِٛسدپيگشد لبٔٔٛي
ِيگيشٔذ .
لشاس
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ِبدٖ ٚ - ۲۷صاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ثشاي تؾىيً ٘يأت تؾخيـ ثٗ طٛس سعّي ٚ
وتجي اص وٍيٗ ؽٛسا٘ب ِ ٚذيشاْ ِٕطمٗ دػٛت ثٗ ػًّ ِيآٚسد تب ظشف يه٘فتٗ
ٔغجت ثٗ اػالَ وبٔذيذا٘بي خٛد الذاَ ّٔبيٕذ  ٚپظ اص پبيبْ ٍِٙت ِمشس دس فٛق،
طي اسعبي آگٙي ،اعبِي وبٔذيذا٘ب ّ٘ ٚچٕيٓ صِبْ ِ ٚىبْ أدبَ أتخبثبتسا وٗ
يه ٘فتٗ ثؼذ خٛا٘ذ ثٛد ،ثٗ اطالع آٔبْ خٛا٘ذ سعبٔذ.
ِبدٖ  - ۲۸وبٔذيذا٘بي ػضٛيت دس ٘يأت تؾخيـ ثبيذ داساي ؽشايظ صيش ثبؽٕذ:
اٌف  -ػذَ گشايؼ ثٗ ازضاة ،عبصِبٔٙب  ٚگشٖ٘ٚبي غيش لبٔٔٛي ِ ٚخبٌف خّٛٙسي
اعالِي.
ة  -ثشخٛسداسي اص فذالت ،اِبٔت  ٚاؽتٙبس ثٗ زغٓ اخالق.
ج  -تبثؼيت ايشاْ.
تجقشٖ  -تؾخيـ ِٛاسد فٛق دس ِٛسد وبٔذيذا٘بي ؽٛسا ثٗ ػٙذٖ ٚصاست وبس  ٚاِٛس
اختّبػي  ٚدس ِٛسد وبٔذيذا٘بي ِذيشاْ ،ثٗ ػٙذٖ ٚصاستخبٔٗ٘بي ِشثٛطٗخٛا٘ذ ثٛد.
ِبدٖ  - ۲۹خٍغبت ّٔبيٕذگبْ ؽٛسا٘ب  ٚيب ِذيشاْ ِٕطمٗ ،ثٗ ِٕظٛس أتخبة اػضبء
٘يأت تؾخيـ وٗ ثٗ طٛس خذاگبٔٗاي فٛست خٛا٘ذ گشفت ،ثب زضٛس زذالً()۲(.)۳
دػٛتؽذگبْ سعّيت يبفتٗ  ٚسأيگيشي ثٗ ػًّ خٛا٘ذ آِذ  ٚچٕبٔچٗ زذ ٔقبة الصَ
زبفً ٔؾٛدِ ،دذداً اص ّٔبيٕذگبْ ؽٛسا٘ب ِ ٚذيشاْ دػٛت ثٗػًّ آِذٖ  ٚدس خٍغٗ
ثؼذي وٗ زذاوثش يه ٘فتٗ پظ اص خٍغٗ اٚي ،ثب زضٛس ٔقف ثٗ ػال ٖٚيه
دػٛتؽذگبْ تؾىيً  ٚسأيگيشي ثٗ ػًّ ِيآيذ  ٚدس فٛستيوٗ زذ ٔقبة اخيش ٔيض
زبفً ٔؾذٖ پظ اص دسيبفت اعبِي وبٔذيذا٘ب اص ؽٛسا٘ب ِ ٚذيشاْ ،اخز سأي ثٗ
فٛست ِىبتجٗاي تٛعظ ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػيفٛست خٛا٘ذ گشفت.
تجقشٖ ٘ - ۱ش يه اص اػضبء ؽشوت وٕٕذٖ يه سأي داؽتٗ  ٚسأي خٛد سا ثٗ فٛست
وتجي  ٚزذاوثش ثٗ تؼذاد اعبِي پٕح ٔفش ٔٛؽتٗ  ٚدس فٕذٚلي وٗ ثذيٓ ِٕظٛستٙيٗ
گشديذٖ خٛإ٘ذ أذاخت آساء اخز ؽذٖ دس زضٛس اػضبء ؽشوتوٕٕذٖ ؽّبسػ ٚ
فٛستدٍغٗ خٛا٘ذ گشديذ .عٗ ٔفش اص افشادي وٗ اص ايٓ طشيك اوثشيت آساء ساوغت

وشدٖأذ ،ثٗ ػٕٛاْ ػض ٛافٍي  ٚدٔ ٚفش ثؼذي ثٗ ػٕٛاْ ػض ٛػٍياٌجذي ٘يأت
تؾخيـ ،تؼييٓ خٛإ٘ذ گشديذ.
تجقشٖ ِ - ۲ؼتشضيٓ ثٗ أتخبثبت ِيتٛإٔذ ظشف ِذت عٗ سٚص ثؼذ اص تبسيخ أدبَ
أتخبثبت ،اػتشاك وتجي خٛد سا ثب روش دالئً ِ ٚذاسن ثٗ ّٔبيٕذٖ ٚصاست وبس ٚاِٛس
اختّبػي تغٍيُ  ٚسعيذ دسيبفت ّٔبيٕذٚ .صاست وبس ٔيض ِٛظف اعت زذاوثش ظشف
ِذت يه ٘فتٗ ِٛضٛع سا ثشسعي  ٚاػالَ ٔظش ّٔبيذ ٔظش ِزوٛس لطؼي ٚالصَاالخشا
اعت.
تجقشٖ  - ۳دس فٛست ػذَ ٚفٛي اػتشاك يب سد اػتشاضبت ٚافٍٗ ،اػتجبسٔبِٗ ثٗ
ِٕتخجيٓ ثشاي ِذت د ٚعبي فبدس خٛا٘ذ ؽذ.
ِبدٖ  - ۳۱اگش ّٔبيٕذگبْ ِٕتخت ؽٛسا ثٗ ٘ش ػٍتي ػضٛيت ؽٛسايي خٛد سا دس ٚازذ
ِشثٛطٗ اص دعت ثذٕ٘ذ عّت ّٔبيٕذگي خٛد سا ٔيض دس ٘يأت تؾخيـ اصدعت
خٛإ٘ذ داد.
ِبدٖ  - ۳۱دس فٛستي وٗ ٘ش يه اص ِذيشاْ ػض٘ ٛيأت تؾخيـ ،عّت ِ ٚسً
خذِت خٛد دس ِٕطمٗ سا اص دعت ثذٕ٘ذ ػضٛيت آٔٙب دس ٘يأت تؾخيـ ٔيضِٕتفي
ِيگشدد.
ِبدٖ  - ۳۲دس فٛست فٛق ،اعتؼفبء ،عٍت ػضٛيت ،ثيّبسي  ٚيب غيجت اػضبء افٍي
٘يأت ،اػضبء ػٍياٌجذي ثٗ خبي آٔبْ دس خٍغبت ِضثٛس ؽشوت خٛإ٘ذ ّٔٛد ٚ
چٕبٔچٗ ٘ش عٗ ٔفش ّٔبيٕذگبْ ِٕتخت ؽٛسا٘ب  ٚيب ِذيشاْ ،ثٗ ٘ش ػٍتي لبدس ثٗ
ؽشوت دس خٍغبت ؽٛسا ٔجبؽٕذ  ٚػذَ ؽشوت آٔٙب ثٗ فٛست دائّي دسآيذ،أتخبثبت
خذيذ زذاوثش ظشف ِذت يه ِبٖ ثٗ ِٕظٛس تؼييٓ ّٔبيٕذگبْ تدذيذ خٛا٘ذ ؽذ.
ِبدٖ  - ۳۳خٍغبت ٘يأت ثب زضٛس زذالً پٕح ٔفش سعّيت داؽتٗ  ٚتقّيّبت آْ دس
٘ش ِٛسد ثب ٔظش ِٛافك زذالً ٔ 1فش ِؼتجش خٛا٘ذ ثٛد.
تجقشٖ  -سيبعت خٍغبت ٘يأت تؾخيـ ثب ّٔبيٕذٖ ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ثٛدٖ ٚ
ثٛدْ زضٛس ٚي خٍغبت ٘يأت سعّيت ٔخٛا٘ذ داؽت.
ِبدٖ  - ۳۱اػضبء ٘يأت تؾخيـ ،اػُ اص ّٔبيٕذگبْ ؽٛسا٘ب ِ ٚذيشاْ ،دس ِٛسد
اختالف ِطشٚزٗ ِشثٛط ثٗ ٚازذ خٛد ،زك ؽشوت دس خٍغبت ٘يأت سا ٔذاؽتٗ  ٚثبيذ
اص اػضبء ػٍياٌجذي ثٗ خبي آٔبْ اعتفبدٖ ؽٛد.
ِبدٖ  - ۳۵غيجت غيش ِٛخٗ ٘ش يه اص ّٔبيٕذگبْ ؽٛسا٘ب  ٚيب ِذيشاْ دس عٗ خٍغٗ
ِتٛاٌي  ٚيب ٘فت خٍغٗ غيش ِتٛاٌي دس زىُ اعتؼفبي آٔبْ تٍمي خٛا٘ذ ؽذ.
ِبدٖ  - ۳۶دسيبفت ؽىبيبت  ٚتٕظيُ  ٚاثالؽ دػٛتٔبِٗ٘ب ،آساء  ٚتقّيّبت فبدسٖ
٘يأت ،تٛعظ دفتش ٘يأت أدبَ ؽذٖ تبثغ ِمشسات آييٓ دادسعي ِذٔي خٛا٘ذثٛد.
ِبدٖ ٘ - ۳۷يأت تؾخيـ ِٛظف اعت اص تبسيخ ٚفٛي ؽىبيت زذاوثش ظشف ِذت دٖ
سٚص ثٗ ِٛضٛع سعيذگي  ٚاػالَ ٔظش ّٔبيذ ٚ ،دس ايٓ ساثطٗ اػضبء ٘يأت ِيتٛإٔذ ثٗ
ِٕظٛس أدبَ ٚظبئف ِس ٌٗٛثٗ طشق ِمتضي الذاَ  ٚيب ثٗ ٚازذ٘بي ِشثٛطٗ ِشاخؼٗ
 ٚثب ِذيشاْ ،اػضبء ؽٛسا٘ب  ٚيب وبسوٕبْ ِزاوشٖ ّٔبيٕذ ِ ٚذيشاْ  ٚؽٛسا٘ب ِىٍفأذ
اعٕبد ِ ٚذاسن الصَ سا دس اختيبس آٔبْ لشاس دٕ٘ذ.

تجقشٖ ٘ -يأت ِيتٛأذ دس فٛست ضشٚست دس أدبَ ٚظبيف فٛق اص ّ٘ىبسي ِتخققبْ
ِذيشاْ  ٚاػضبء ؽٛسا٘ب اعتفبدٖ ّٔبيٕذ.
ِبدٖ  - ۳۸آساء ٘يأت تؾخيـ دس ِٛاسد صيش لطؼي  ٚالصَاالخشاء اعت.
اٌف  -تؼييٓ عبػبت وبس ؽٛسا٘بي اعالِي ٚازذ٘بي ِٕطمٗ
ة  -اظٙبس ٔظش دس ِٛسد اػتشاك ِذيشيت ثٗ تقّيّبت اثالؽ ؽذٖ ؽٛسا
ج  -تأييذ يب سد دسخٛاعت تؾىيً ِدّغ ػِّٛي فٛقاٌؼبدٖ
د  -سعيذگي ثٗ ؽىبيبت وبسوٕبْ ٔغجت ثٗ ؽٛسا
ٖ  -تقّيُ دس ِٛسد ِٛافمت ثب اداِٗ وبس ؽٛسا
 - ٚسعيذگي  ٚاتخبر تقّيُ  ٚتأييذ اخشاج ٘ش يه اص اػضبء ؽٛسا تٛعظ ِذيشيت.
ِبدٖ ٘ - ۳۹يأت تؾخيـ ٘ش صِبْ وٗ الذاِبت ؽٛسا سا ِغبيش لبِٔ ٚ ْٛمشسات
تؾخيـ د٘ذ ِيتٛأذ سأي ثٗ أسالي ؽٛسا  ٚيب عٍت ػضٛيت ٘ش يه اص اػضبء
ؽٛسا ثذ٘ذ.
ِبدٖ  - ۱۱چٕبٔچٗ ِذيشيت  ٚاخز تقّيُ ثٗ اخشاج ٘ش يه اص اػضبء ؽٛسا داؽتٗ
ثبؽذِٛ ،ظف اعت ِشاتت سا وتجبً ثب روش دالئً ثٗ ٘يأت تؾخيـ اسخبع د٘ذ ٘ٚيأت
ٔيض زذاوثش ظشف  ۱۵سٚص ٔظش خٛد سا وتجبً ثٗ ِذيشيت اػالَ ّٔبيذ دس فٛست ػذَ
ِٛافمت ٘يأتِ ،ذيشيت ِيتٛأذِ ،شاتت سا ثب روش ِٛاسد  ٚػًٍ ِخبٌفت٘يأت ثٗ
دادگبٖ فبٌر اسخبع د٘ذ  ٚدادگبٖ دس اخشاي ِبدٖ  ۲۸لبٔ ْٛخبسج اص ٔٛثت ثٗ ِٛضٛع
سعيذگي ِيوٕذ.
ِبدٖ  - ۱۱چٕبٔچٗ ِذيشيت ثخؼ خقٛفي ثذِٛ ْٚافمت ٘يأت  ٚيب لجً اص فذٚس سأي
ٔٙبيي دادگبٖ فبٌرِ ،جبدست ثٗ ٌغ ٛزىُ اعتخذاِي ٘ش يه اص اػضبءؽٛسا ثّٕبيذ ٚ
عپظ زىُ اثمبء ثٗ وبس ػض ٛؽٛسا اص طشف دادگبٖ فبدس  ٚاثالؽ گشدد ِٛظف اعت
وٍيٗ زمٛق ِ ٚضايبي ايبَ ثالتىٍيفي ٚي سا پشداخت ّٔبيذ.ثذيٙي اعت دس ٚازذ٘بي
تست ِذيشيت دٌٚتي ٙٔ ٚبد٘بي لبٔٔٛي ثب سػبيت تجقشٖ ِ ۲بدٖ  ۲۸لبٔ ْٛؽٛسا٘ب،
اػضبء ؽٛسا تب فذٚس سأي ٔٙبيي دادگبٖ فبٌر وّبوبْ ؽبغً خٛإ٘ذ ثٛد.
ِبدٖ ٘ - ۱۲يأت تؾخيـ ِٛظفأذ ِشاتت عٍت ػضٛيت ٘ش يه اص اػضبء ؽٛسا  ٚيب
أسالي آْ سا زذاوثش ظشف ِذت دٖ سٚص ثٗ ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػياػالَ ّٔبيٕذ.
ِبدٖ ٘ - ۱۳يأت تؾخيـ دس فٛست ٌض َٚثٗ ِٕظٛس پيگيشي تخٍفبت ِذيش ٚازذ ثب
تٛخٗ ثٗ ثٕذ ِ ۵بدٖ  ۲۱ثبيذ داليً ِ ٚذاسن اتٙبِي ٚي سا ثٗ دادگبٖ فبٌراسخبع ّٔبيذ
 ٚدس خقٛؿ ٚازذ٘بي دٌٚتي يب تست پٛؽؼ دٌٚت ّ٘ ٚچٕيٓ ٔٙبد٘بي لبٔٔٛي،
سٛٔٚؽتي اص آْ سا ٔيض ثٗ عبصِبْ ِتجٛع اسعبي ّٔبيذ.

فصلششن-هقرراتهختلف
ِبدٖ ٚ - ۱۱ازذ افٍي ثٗ ٚازذ٘بيي اطالق ِيؽٛد وٗ پشٚأٗ ثٙشٖثشداسي ثٗ ٔبَ آْ
فبدس  ٚاثتذائبً تأعيظ ؽذٖ ثبؽذ.
ِبدٖ ٚ - ۱۵ازذ فشػي ثٗ ٚازذ٘بيي اطالق ِيؽٛد وٗ فؼبٌيت آْ ِمذِٗ يب ِىًّ
فؼبٌيت ٚازذ افٍي ثبؽذ ٚتست ػٕٛاْ ٚازذ افٍي ٔيض ثٗ ثجت سعيذٖ يب ثشعذ.

ِبدٖ ٚ - ۱۶ازذ افٍي  ٚفشػي فمظ دس فٛستي وٗ دس د ٚؽٙشعتبْ لشاس گشفتٗ
ثبؽٕذ ِيتٛإٔذ ؽٛساي خذاگبٔٗ تؾىيً دٕ٘ذ.
ِبدٖ  - ۱۷تؾخيـ ِٛاسد ايدبة تؾىيً ؽٛساي اعالِي وبس ِغتمً دس ٚازذ٘بي
فشػي (ِٛضٛع ِبدٖ  ۱۶لبٔ )ْٛثب ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي ِيثبؽذ.
تجقشٖ  -تؾخيـ ِزوٛس دس ِبدٖ فٛق دس ِٛسد ؽشوتٙبي ثضسگ دٌٚتي ِٛضٛع ِبدٖ
 ۱۵لبٔ ْٛثٗ ػٙذٖ ؽٛساي ػبٌي وبس خٛا٘ذ ثٛد.
ِبدٖ ٚ - ۱۸ازذ دٌٚتي دس ايٓ آييٓٔبِٗ ٚازذي اعت وٗ ثيؼ اص  ۵۱دسفذ اص عٙبَ
آْ ِتؼٍك ثٗ دٌٚت يب ؽشوتٙبي دٌٚتي ثبؽذٚ ،ازذ تست ِذيشيت دٌٚتٚازذي اعت
وٗ ِذيشيت آْ تٛعظ دٌٚت ،ؽشوتٙبي دٌٚتي  ٚيب ؽشوتٙبي تست ِذيشيت دٌٚتي
تؼييٓ گشدد.
ِبدٖ  - ۱۹ؽٛسا زذاوثش ظشف ِذت  ۱۵سٚص پظ اص تؾىيًِٛ ،ظف اعت عبػبت وبس
ِٛسد ٔيبص سا اص ٘يأت تؾخيـ تمبضب ّٔبيذ٘ ٚيأت ِٛظف اعت زذاوثشظشف ِذت ۱۵
سٚص ٔظش خٛد سا اػالَ ّٔبيذ.
تجقشٖ  -اػضبء ؽٛسا فمظ دس ِسذٚدٖ عبػبتي وٗ ٘يأت تؾخيـ ِؼيٓ ِيوٕذ،
ِي تٛإٔذ دس عبػبت وبس ػبدي ٚاخذ ثٗ اِٛس ؽٛسايي ثپشداصٔذ  ٚدس غيش عبػبتتؼييٓ
ؽذٖ ثبيغتي ثٗ ؽغً ِٛظف خٛد ػًّ ّٔبيٕذ.
ِبدٖ ِ - ۵۱ذيشيت ِىبْ ٚ ٚعبئً ِتٕبعت خٙت أدبَ وبس ؽٛسايي سا دس اختيبس آْ
لشاس ِيد٘ذ.
ِبدٖ ٘ - ۵۱يأت تؾخيـ ِىٍفٕذ يه ٔغخٗ اص فٛستدٍغبت خٛد سا زذاوثش ظشف
ِذت يه ِبٖ ثٗ ٚصاست وبس  ٚاِٛس اختّبػي اسعبي ّٔبيٕذ.
ِبدٖ ٍِٙ - ۵۲ت٘بي ِمشس دس ايٓ آييٓٔبِٗ ثذ ْٚازتغبة ايبَ تؼطيً دس ٔظش گشفتٗ
ِيؽٛد.

