
 بسوِ تعالی

  

 اساسٌاهِ اًجوي علوی فيسيَلَشي ٍ فارهاكَلَشي

   

  فصل اٍل كليات 

ثِ آى، قَضايؼبلي اًمالة فطٌّگي ٍ آئيي ًبهِ هطثَط  7/8/70 ثبؾتٌبز ههَثِ زٍيؿت ٍ قهت ٍ زٍهيي خلؿِ هَضخ  -1هادُ  

ًبهيسُ  "اًدوي "گطزز، وِ زض ؾغَض ثؼس ثغَض ذالنِ  فبضهبوَلَغي ثط اؾبؼ هَاز آتي تكىيل هي اًدوي ػلوي فيعيَلَغي ٍ

  .هيكَز

ًوبيس ٍ اػضبي آى ثٌبم اًدوي حك  فٌي هطثَط فؼبليت هي زض ظهيٌِ ّبي ػلوي، تحميمبتي، ترههي ٍ "اًدوي نطفب -2هادُ   

  زؾتدبت ٍ احعاة ؾيبؾي ضا ًساضًس. ي ثِفؼبليت ؾيبؾي يب ٍاثؿتگ

ههَثِ زٍيؿت ٍ زٍهيي خلؿِ قَضايؼبلي اًمالة  4هَضَع هبزُ  اًدوي غيط اًتفبػي ثَزُ ٍ اظ تبضيد تهَيت وويؿيَى - 3هادُ   

  قطوتْب زاضاي قرهيت حمَلي اؾت ٍ ضئيؽ ّيبت هسيطُ آى ًوبيٌسُ لبًًَي اًدوي هي ثبقس. فطٌّگي ٍ ثجت زض ازاضُ

  اظ وكَض تكىيل قَز. )ًاحيِ( هٌغمِ زض ّط ثب هدَظ ّيبت هسيطُتَاًس  هطوع اًدوي زض تْطاى اؾت ٍ قؼت آى هي - 4هادُ   

  اًدوي زاضاي تبثؼيت ايطاًي اؾت. - 5هادُ   

خوَْضي اؾالهي تكىيل هيكَز ٍ هلعم ثِ ضػبيت لَاًيي  اًدوي اظ تبضيد تهَيت ايي اؾبؾٌبهِ ثطاي هست ًبهحسٍز - 6هادُ   

  ايطاى اؾت.

 

  اّذاف ٍ ٍظائف شرح –فصل دٍم   

  ّبي ظيط ضا ثؼول ذَاّس آٍضز.اؾبؾٌبهِ اًدوي، الساهبت ٍ فؼبليت 2ثِ هٌظَض ًيل ثِ اّساف هصوَض زض هبزُ   -7هادُ  

ؾبيط وبضقٌبؾبًي وِ ثٌحَي ثب هترههبى ٍ  ٍ تجبزل ًظط ثيي هحممبى، ، تدبضيايدبز اضتجبط ػلوي، فٌي، تحميمبتي، آهَظقي 1-7  

  ؾطٍوبض زاضًس. قبذِ ّبي گًَبگَى فيعيَلَغي ٍ فبضهبوَلَغي

ٍ پػٍّكي زض ثطًبهِ ضيعي اهَض آهَظقي،  ّب ٍ هَؾؿبت آهَظقيزاًكگبُ ،ّوىبضي ثب ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي 2-7

  ّب ٍ ثبظآهَظي.پػٍّكي ٍ ثطگعاضي گطزّوبئي

  هؿبئل هصوَض. بظًگطي ثطًبهِ ّبي آهَظقي، پػٍّكي ٍ اضائِ پيكٌْبزّبي الظم زضاضظيبثي ٍ ث 3-7  
 

  اضائِ ذسهبت آهَظقي، ػلوي، پػٍّكي، فٌي. 4-7  

  ػلوي پػٍّكي ٍ آهَظقي. ّبيتطغيت ٍ تكَيك زاًكوٌساى، پػٍّكگطاى ٍ زاًكدَيبى زض پيكجطز فؼبليت  5-7

ثبظآهَظي آهَظقي ٍ پػٍّكي زض ؾغَح زاذلي ٍ  ّبيآهَظقي ٍ ثطگعاضي گطزّوبئي تْيِ ٍ تسٍيي ٍ اًتكبض ًكطيبت ػلوي، 6-7 

  وكَض. ذبضخي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات خبضي
 

  عضَيت -فصل سَم  

  :هي ثبقساهىبى پصيط ػضَيت زض اًدوي ثِ عطق ظيط  - 8هادُ  

زض يىي اظ ضقتِ ّبي وبضقٌبؾي اضقس اًدوي ٍ وليِ افطازي وِ حسالل زاضاي زضخِ  ؽّيبت هَؾ عضَيت پيَستِ:  1-8  

  تَاًٌس عجك ضَاثظ هصوَض زض ايي اؾبؾٌبهِ ثِ ػضَيت اًدوي زضآيٌس. هي فيعيَلَغي ٍ فبضهبوَلَغي يب ضقتِ ّبي ٍاثؿتِ ثبقٌس

  :اًدوي زضآيٌس ت ٍاثؿتِتَاًٌس ثِ ػضَي افطازي وِ حبئع قطايظ ظيط ثبقٌس هي عضَيت ٍابستِ:  2-8



وبضقٌبؾي اضقس  وؿبًيىِ زاضاي زضخِ  وليِ ٍ  يب زاًكدَيبى زاضٍؾبظي((زاًكدَيبى وبضقٌبؾي اضقس فيعيَلَغي ٍ فبضهبوَلَغي  

ظهيٌِ  فيعيَلَغي ٍ فبضهبوَلَغي ثبقٌس ٍ وليِ افطازي وِ زاضاي زوتطاي ػوَهي ّؿتٌس ٍ زض ثِ ثبال زض يىي اظ ضقتِ ّبي ٍاثؿتِ ثِ

  فيعيَلَغي ٍ فبضهبوَلَغي ثِ تسضيؽ ٍ تحميك هكغَلٌس.
 

آًبى حبئع اّويت ذبل ثبقس ٍ يب  قرهيت ّبي ايطاًي ٍ ذبضخي وِ همبم ػلوي، فطٌّگي ٍ اختوبػي عضَيت افتخاري:  3-8  

  افتربضي پصيطفتِ قًَس.تَاًٌس ثِ ػضَيت  هي ثب تبييس ًوَزُ ثبقٌس ّبي هَثط ٍ اضظًسُ ايزض پيكجطز اّساف اًدوي ووه

  هسيطُ ثِ ػضَيت پيَؾتِ ثطگعيسُ قًَس. تَاًٌس ثب احطاظ قطايظ ٍ تهَيت ّيبت اػضبي ٍاثؿتِ هي  -1تبصرُ   

آئيي ًبهِ ًحَُ تكىيل ٍ قطح  7هسيطُ هصوَض زض هبزُ  اػضبي پيَؾتِ اًدوي ثبيؿتي قطائظ ّيبت هَؾؽ ٍ ّيبت  -2تبصرُ   

  ههَثِ زٍيؿت ٍ زٍهيي خلؿِ قَضايؼبلي اًمالة فطٌّگي ضا زاضا ثبقٌس. 4هبزُ ٍظبئف وويؿيَى هَضَع 

 فمظ اػضبي پيَؾتِ اًدوي زاضاي حك ضاي زض هدبهغ اًدوي هي ثبقٌس. -3تبصرُ 

تَؾظ ّيبت هسيطُ تؼييي ٍ ثِ تهَيت هدوغ ػوَهي ذَاّس  ّط يه اظ اػضبي اًدوي ؾبالًِ هجلغي ضا وِ هيعاى آى - 9هادُ   

  ذَاّس وطز. ثِ ػٌَاى حك ػضَيت پطزاذت ضؾيس

  ايدبز ًرَاّس وطز. پطزاذت حك ػضَيت ّيچگًَِ حك ٍ ازػبيي ضا ًؿجت ثِ زاضائي اًدوي ثطاي ػضَ -تجهطُ  

  :ػضَيت زض اًدوي زض يىي اظ هَاضز ظيط ذبتوِ هي يبثس - 11هادُ   

  اؾتؼفبي وتجي ػضَ. 1-10 

  ض هْلتي وِ ّيبت هسيطُ تؼييي هي ًوبيس.ػسم پطزاذت حك ػضَيت ؾبالًِ ز 2-10

اًتظبهي ؾبظهبى ًظبم پعقىي ثِ هحطٍهيت  ّبي ثسٍي ٍ ػبليظٍال يىي اظ قطايظ ػضَيت ٍ ًيع هحىَهيت لغؼي زض ّيبت 3-10

  هَلت يب زائن اظ اقتغبل ثِ حطف پعقىي.

  ؾت.حطف پعقىي ا هست تؼليك ػضَيت هؼبزل هست هحطٍهيت اظ اقتغبل ثِ  -1تبصرُ   

پؽ اظ اعالع ٍ تبييس ّيبت ًظبضت ثط ػولىطز اًدوي ّب  تهوين ًْبئي ضاخغ ثِ ػسم پصيطـ ٍ ًيع ذبتوِ ػضَيت  -2تبصرُ   

  ثب ّيبت هسيطُ ذَاّس ثَز. آئيي ًبهِ 13هبزُ  7هَضَع ثٌس 
 

  اًجوي اركاى –فصل چْارم   

  :اًدوي زاضاي اضوبى ظيط اؾت- 11هادُ   

  هدوغ ػوَهي 1-11  

  ّيبت هسيطُ 2-11  

 ثبظضؼ 3-11  
  

  هجوع عوَهی -الف  

  :نَضت ظيط تكىيل هيگطزز اًدوي ثِ زٍ ِهدوغ ػوَهي اظ گطزّوبئي اػضبء پيَؾت  -12هادُ   

ضؾيسگي هي وٌس ٍ ًيع هي تَاًس اظ خْت  ؾبل يىجبض تكىيل هيكَز ٍ ثِ اهَض خبضي اًدوي 2هدوغ ػوَهي ػبزي وِ ّط  1-12  

  ضطٍضت ثغَض فَق الؼبزُ تكىيل قَز. ًَثت حؿت

اؾبؾٌبهِ ٍ يب اتربش تهوين زض ذهَل اًحالل  هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ وِ زض هَالغ ضطٍضي ثطاي اًدبم انالحبت الظم زض 2-12

ههَثِ  4زضذهَل انالح ٍ تغييط اؾبؾٌبهِ پؽ اظ تهَيت وويؿيَى هَضَع هبزُ  اًدوي تكىيل هيكَز ٍ ًتيدِ تهويوبت آى



زػَت ّيبت هسيطُ يب  قَضايؼبلي اًمالة فطٌّگي لبثل اخطا ذَاّس ثَز. هدبهغ ػوَهي ثِ 7/8/70ٍ زٍهيي خلؿِ  يؿت ٍ قهتزٍ

  گطزز. اظ اػضبي پيَؾتِ تكىيل هي 5/1ثبظضؼ يب 

 
 

يبثس ٍ ضؾويت هي  حسالل ًهف ثِ ػالٍُ يه اػضبء خلؿبت هدوغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ّط يه ثب حضَض  -1تبصرُ   

  تهويوبت ثب اوثطيت آضاء ذَاّس ثَز.

اػضبء ثِ ػٌَاى ضئيؽ هدوغ ٍ زٍ ًفط ضا ثؼٌَاى هٌكي اًتربة  ز يىٌفط ضا اظ ثييَهدبهغ ػوَهي زض اٍليي خلؿِ ذ - 2تبصرُ   

 ظ تكىيليىوبُ لجل ا حذاقل ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ثب شوط تبضيد ٍ هحل تكىيل ٍ زؾتَض خلؿِ هي ًوبيس. خلؿبت هدوغ

  ذَاّس ضؾيس. ثِ اعالع اػضبء هدوغ اظ عطيك اًتكبض آگْي زض ضٍظًبهِ ٍ يب ػٌساللعٍم زػَت وتجي

ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ثسؾت ًيبهس ثِ فبنلِ يىوبُ اظ تبضيد  چٌبًچِ حس ًهبة الظم ثطاي تكىيل خلؿبت هدوغ ػوَهي - 3تبصرُ   

اػضبء  قَز زض ايٌهَضت هدوغ ثب ّط تؼساز اظ ًتيدِ زػَت لجلي السام هي هدسز ثْوبى ًحَ ثب شوط خلؿِ اٍليِ، ًؿجت ثِ زػَت

  حبضط تكىيل ذَاّس قس.

  :ٍظبئف هدوغ ػوَهي ػبزي ثِ قطح ظيط هي ثبقس  -13هادُ   

  فؼبليتْبي ؾبالًِ اًدوي. اؾتوبع گعاضـ ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضؼ ٍ ضؾيسگي ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ گعاضـ 1-13  

  تهوين ًؿجت ثِ تطاظًبهِ ٍ ثَزخِ اًدوي ٍ هيعاى حك ػضَيت.اتربش  2-13

  اًتربة ٍ يب ػعل اػضبء ّيبت هسيطُ. 3-13

  اًتربة يه ًفط اظ اػضبء ثؼٌَاى ثبظضؼ انلي ٍ يىٌفط ػلي الجسل.  4-13  

  يبت هسيطُ.اًدوي ثِ پيكٌْبز ّ تهَيت وليِ آئيي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ اخطائي هَضز لعٍم ثطاي پيكجطز اهَض 5-13  

  ِ وثيطاالًتكبض ثطاي اًتكبض آگْي ّبي اًدوي.هتؼييي ضٍظًب 6-13  

ًحَُ تكىيل ٍ قطح ٍظبئف وويؿيَى  آئيي ًبهِ 10هبزُ  1ًوبيٌسُ هصوَض زض تجهطُ  زض وليِ خلؿبت هدبهغ ػوَهي -تجهطُ  

فطٌّگي خْت حضَض زض خلؿِ زػَت  قَضايؼبلي اًمالة 7/8/70 ههَثِ زٍيؿت ٍ قهت ٍ زٍهيي خلؿِ هَضخ 4هَضَع هبزُ 

  ًوبيٌسُ وويؿيَى خلؿِ ضؾويت ًرَاّس يبفت. ذَاّس قس. زض نَضت ػسم حضَض
 

 :ّيات هذيرُ -ب  
ًفط اًتربة  3ثِ عَضيىِ اظ ّط ضقتِ فيعيَلَغي ٍ فبضهبوَلَغي  ( ًفط اؾتّفت) 7ّيبت هسيطُ هطوت اظ  انلي اػضبي – 14هادُ   

ػٌَاى ِ ث )ًفطات ثؼسي اظ ّط ضقتِ( ًفط 2ػالٍُ ثط ايي  قسُ ٍ ًفط ّفتن فطزي اؾت وِ ثيي زٍ ضقتِ ثيكتطيي ضاي ضا وؿت ًوبيس.

ثب ضاي هرفي اظ هيبى اػضبي  يىجبض ؾبل 2ي ّط زػضَ ػلي الجسل اًتربة هي قًَس. اػضبي هصوَض زض خلؿِ هدوغ ػوَهي ػب

 . ثالهبًغ اؾت. ػضَيت زض ّيبت هسيطُ افتربضي اؾت پيَؾتِ اًدوي اًتربة ذَاٌّس قس ٍ اًتربة هدسز آًبى

 

 

ٍ ثب حضَض زٍ ؾَم اػضبء ضؾويت هي يبثس ٍ تهويوبت  قَز خلؿبت ّيبت هسيطُ حسالل ّط زٍ هبُ يىجبض تكىيل هي  1-تبصرُ  

  ثَز.ثب اوثطيت آضاء ذَاّس 

يىٌفط هسيط ػبهل )ػٌساللعٍم( ٍ يه ًفط ذعاًِ يب زثيط،  ضئيؽ ٍ ّيبت هسيطُ زض اٍليي خلؿِ يىٌفط ضئيؽ، يىٌفط ًبئت  -15هادُ   

 .ّيبت هسيطُ اًتربة هي ًوبيس زاض ثب ضاي وتجي اوثطيت اػضبي

ّيبت هسيطُ ٍ ًوبيٌسُ لبًًَي قرهيت اخطاي وليِ ههَثبت  ضئيؽ ّيبت هسيطُ هؿئَل ازاضُ اهَض خبضي اًدوي ٍ - 1تبصرُ 

  هرتلف ذَاّس ثَز. حمَلي اًدوي زض ًعز هطاخغ



اهضبي ذعاًِ زاض ٍ هْط اًدوي ٍ ًبهِ ّبي ضؾوي ازاضي ثب اهضبي  اهضبي اٍضاق تؼْس آٍض ثب ضئيؽ ّيبت هسيطُ ّوطاُ ثب -2تبصرُ   

  ذَاّس ثَز. يب زثيطغيبة اٍ ًبئت  ضئيؽ ّيبت هسيطُ ٍ زض

خلؿِ هتٌبٍة ثسٍى زليل هَخِ ) ثِ تكريم ّيبت  5يب  خلؿِ هتَالي ٍ 3چٌبًچِ ّط يه اظ اػضبي ّيبت هسيطُ  -3ُ تبصر  

  هؿتؼفي قٌبذتِ ذَاّس قس. ،هسيطُ( زض خلؿبت قطوت ًٌوبيس

ُ ػضَيت ثِ ّيبت هسيطُ ػضَ ػلي الجسل ثطاي هبثمي زٍض ثط وٌبضي ٍ يب فَت ّط يه اظ اػضبي ،زض نَضت اؾتؼفبء -4تبصرُ   

 خبًكيٌي ٍي تؼييي ذَاّس قس.

 

پبيبى تهسي ذَز ًؿجت ثِ فطاذَاًي هدوغ ػوَهي ٍ  ّيبت هسيطُ هَظف اؾت ظطف حساوثط چْبض هبُ پيف اظ - 16هادُ    

ٍ  ثالفبنلِ ًتبيح ضا ّوطاُ ثب نَضتدلؿِ هدوغ ػوَهي ثطاي ثطضؾي ثِ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى اًتربة ّيبت هسيطُ خسيس السام ٍ

  آهَظـ پعقىي اضؾبل ًوبيس.

ٍ آهَظـ پعقىي هؿئَليت اهَض اًدوي ضا  ّيبت هسيطُ لجلي تب تبييس ّيبت هسيطُ خسيس اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت، زضهبى -تبصرُ  

  ثطػْسُ ذَاّس زاقت.

  ٍظبئف ٍ اذتيبضات ّيبت هسيطُ - 17هادُ   

  زػَت هدبهغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ 1-17  

  ي تهويوبت هترصُ زض هدبهغ ػوَهياخطا 2-17  

  ٍ همطضات خبضي وكَض تكىيل خلؿبت ؾرٌطاًي ٍ گطزّوبئي ّبي ػلوي، فٌي ٍ پػٍّكي ثب ضػبيت لَاًيي 3-17  

  تْيِ ضَاثظ ٍ همطضات ٍ آئيي ًبهِ ّبي اخطائي 4-17  

  تْيِ گعاضـ ؾبالًِ فؼبليتْبي اًدوي ثطاي اضائِ ثِ هدوغ ػوَهي 5-17  

  تْيِ تطاظًبهِ ٍ اضائِ آى ثِ هدوغ ػوَهي  6-17  

  لجَل ّسايب ٍ ووىْبي هبلي ثطاي اًدوي 7-17  

  پيكٌْبز انالحبت ٍ تغييطات زض اؾبؾٌبهِ ثِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ 8-17  

  ازاضُ اهَض اًدوي زض چْبضچَة هفبز اؾبؾٌبهِ 9-17 

  آًْب ًَع فؼبليت ٍ ًظبضت ثطتكىيل وويتِ ّبي اخطائي ٍ ترههي هرتلف ٍ تؼييي   10-17

  لَاًيي ٍ همطضات وكَض اًتربة ٍ هؼطفي ًوبيٌسگبى اًدوي ثِ هدبهغ ػلوي زاذلي ٍ ذبضخي ثب ضػبيت 11-17  

البهِ هيكَز زض توبم هطاخغ ٍ هطاحل  البهِ زػَي ػليِ اقربل حميمي ٍ حمَلي ٍ زفبع اظ زػبٍي وِ ػليِ اًدوي 12-17  

  ل ٍ حك تَويل غيط.زازضؾي ثب حك تؼييي ٍوي

  لَاًيي ٍ همطضات خبضي وكَض. اتربش تهوين ًؿجت ثِ ػضَيت اًدوي زض هدبهغ زاذلي ٍ ذبضخي ثب ضػبيت 13-17  

  پيكٌْبز اًحالل اًدوي ثِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ. 14-17  
 

  بازرس -ج  

ؾبل يىجبض زض خلؿِ هدوغ ػوَهي ػبزي  2ز وِ ّط ذَاّس ثَ اًدوي زاضاي يه ًفط ثبظضؼ انلي ٍ يىٌفط ػلي الجسل - 18هادُ   

  پيَؾتِ اًتربة ذَاٌّس قس. ثب ضاي هرفي اظ هيبى اػضبي
 

  :ٍظبئف ثبظضؼ ثِ قطح ظيط اؾت  -19هادُ   

  ػوَهي. ثطضؾي وليِ اؾٌبز ٍ هساضن هبلي اًدوي ٍ تْيِ گعاضـ ثطاي اضائِ ثِ هدوغ 1-19  

  ػولىطز اًدوي ٍ اضائِ آى ثِ هدوغ ػوَهي. هسيطُ اػن اظ هبلي ٍ غيط هبلي ٍ تْيِ گعاضـ اظثطضؾي گعاضـ ؾبالًِ ّيبت  2-19  



  گعاضـ ّط گًَِ ترلف ّيبت هسيطُ اظ هفبز اؾبؾٌبهِ ثِ هدوغ ػوَهي. 3-19  

  زػَت اظ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ زض هَاضز ضطٍضي. 4-19  

 
 

تَاًس اؾٌبز ٍ زفبتط هبلي اًدوي ضا  اؾت ٍ زض ّط ظهبى هي ٍى حك ضاي هدبظقطوت ثبظضؼ زض خلؿبت ّيبت هسيطُ ثس - 21هادُ   

  ثطضؾي لطاض زّس. اظ ّيبت هسيطُ هغبلجِ ٍ هَضز

ضٍظ  45اًدوي ٍ تطاظًبهِ آى ٍاحس ضا حسالل  ؾبالًِزٍ فؼبليتْبي  هبلي ضيبؾت ّيبت هسيطُ گعاضـ زٍضُزض پبيبى ّط  - 21هادُ   

  ثطاي تبئيس زض اذتيبض ثبظضؼ لطاض ذَاّس زاز. هدوغ ػوَهيخلؿِ  لجل اظ تكىيل اٍليي

  :هٌبثغ هبلي اًدوي ػجبضتؿت اظ - 22هادُ   

  حك ػضَيت اػضبء 1-22  

 اقربل حميمي ٍ حمَلي ّسايب ٍ ووه زضيبفت 2-22  

  

  هَارد اًحالل اًجوي -فصل پٌجن  

ٍ تهَيت هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ثِ ّط زليل  ِاػضبء پيَؾت 3/1 زض نَضت زضذَاؾت ّيبت هسيطُ يب ثبظضؼ ٍ يب -23هادُ  

  اًدوي هٌحل هيگطزز.

ٍ تؼييي  ؿَيِت هيگيطز زض ّوبى خلؿِ ًؿجت ثِ اًتربة ّيبت  هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ وِ تهوين ثِ اًحالل اًدوي -24هادُ   

  وطز. هست هبهَضيت آى السام ذَاّس

اًدوي گعاضـ الساهبت ذَز ضا اضائِ هيٌوبيس. ذتن ػوليبت  زض خلؿِ ؾبليبًِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ تؿَيِّيبت  -25هادُ   

هطاتت ثِ  ػوَهي فَق الؼبزُ ثطؾس ٍ زض ضٍظًبهِ ضؾوي ٍ يىي اظ خطائس وثيطاالًتكبض آگْي قَز ٍ ثبيس ثِ تهَيت هدوغ تؿَيِ

  ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي اػالم گطزز.

پؽ اظ تهَيت ّيئت هسيطُ ثِ يىي اظ هَؾؿبت آهَظقي  ثبليوبًسُ زاضائي ّبي اًدوي پؽ اظ ٍضغ زيَى ٍ هربضج :صرُتب  

  تحميمبتي وكَض اّساء ذَاّس قس.
 

  ساير هقررات -فصل ششن  

اًحبء ثب ٍظبئف يىي اظ اؾبؾٌبهِ پيف ثيٌي قسُ اؾت چٌبًچِ ثِ ًحَي اظ  ّب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ ؾبيط الساهبتي وِ زضعطح  -26هادُ 

زٍلتي شيطثظ ثِ هطحلِ اخطاء  ّبيّبي زٍلتي اضتجبط زاقتِ ثبقس پؽ اظ وؿت هَافمت ٍظاضتربًِ ّب ٍ ؾبظهبىؾبظهبى ٍظاضتربًِ ّب ٍ

  زضذَاّس آهس.

ؾبؾٌبهِ خسيس ثِ ا 19/7/1390ثِ تهَيت هدوغ هَؾؽ ضؾيسُ ثَز زض تبضيد  26/11/71اؾبؾٌبهِ اٍليِ وِ زض تبضيد   -27هادُ   

زٍهيي زٍض انالحبت زض هدوغ تجهطُ انالح ٍ ثِ تهَيت هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ضؾيس.  14هبزُ ٍ  27فهل ٍ  6هكتول ثط 

 تهَيت ٍ پؽ اظ تبييس ٍظاضت ثْساقت زض هتي اػوبل قس. 18/6/1394ػوَهي فَق الؼبزُ هَضخ 

 

  :ّيات هَسسيي  

  تجطيع لوي فيعيَلَغي ٍ ضئيؽ زاًكگبُ ػلَم پعقىيزوتط حؿيي نبزلي قدبع ػضَ ّيبت ػ  -1  

پعقىي زاًكگبُ ػلَم پعقىي قْيس  زوتط ػلي حبئطي ػضَ ّيبت ػلوي فبضهبوَلَغي ٍ هؼبٍى پػٍّكي ٍ ضئيؽ زاًكىسُ - 2 

  ثْكتي



  قْيس ثْكتيزاًكگبُ ػلَم پعقىي  زوتط غالهطضب فٌبيي ػضَ ّيبت ػلوي فبضهبوَلَغي ٍ ضئيؽ زاًكىسُ زاضٍؾبظي -3  

 ػلَم پعقىي قْيس ثْكتي زوتط فطقتِ هؼتوسي ػضَ فطٌّگؿتبى ػلَم پعقىي ٍ هسيط گطٍُ فيعيَلَغي زاًكگبُ -4  

 

 

 اساهی ّيات هذيرُ اًجوي فيسيَلَشي ٍ فارهاكَلَشي ايراى
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